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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.: 320351 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200927 
(220) Inndato: 2022.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CALAS AS, Hegdalringen 27 A, 3261 LARVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Bakverk, kaker, terter og kjeks (cookies). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320352 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200708 
(220) Inndato: 2022.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 METERVARE AS, Sinsenveien 11, 0572 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt; pølser; kjøttpålegg og kjøttvarer. 
  Klasse 30   Pølsebrød; lomper; krydder; aioli; ketchup; sennep; 

sauser og andre smakstilsetninger. 
  Klasse 35   Handelsvirksomhet, dagligvarehandel, annonse og 

reklamevirksomhet, detaljhandelstjenester og 
engrossalgstjenester vedrørende kjøtt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320353 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201607 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Crime Wine 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige fruktdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320354 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201608 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige fruktdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320355 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201609 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige fruktdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320356 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201610 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige fruktdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320357 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201611 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jail Juice 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige fruktdrikker; alkoholholdige viner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320358 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201612 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige fruktdrikker; alkoholholdige viner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320359 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202117908 
(220) Inndato: 2021.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT, 
Lyder Sagens gate 2, 0358 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP DA, 

Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer; programvare; applikasjoner, 
herunder utdanningsapplikasjoner; innspilte og 
nedlastbare media, herunder lydinnspillinger og 
videoopptak; musikkopptak; elektroniske publikasjoner, 
herunder nedlastbare elektroniske publikasjoner.       

  Klasse 16   Bøker, herunder arbeidsbøker med øvelser; 
trykksaker; trykte publikasjoner; brosjyrer; plakater; 
bilder; fotografier; noteark; sangbøker; instruksjons- og 
undervisningsmateriell [unntatt apparater], 
skrivemateriell og kontorrekvisita [unntatt møbler]; 
trykktyper; klisjeer. 

  Klasse 41     Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, 
kongresser og seminarer; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder konserter; 
komponeringstjenester; låtskriving; 
musikkforlagstjenester; organisering av 
musikkonkurranser; filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; produksjon og utgivelse av musikk og 
lydinnspillinger; produksjon og utleie av utdannings- og 
undervisningsmateriell; utgivelse av bøker; utgivelse av 
musikkverk; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; utgivelse av trykksaker, tidsskrifter og 
bøker i elektronisk form; forlagstjenester, herunder 
elektroniske og innen digital video, lyd og 
multimediaunderholdning; nettbasert utgivelse av 
multimediamateriell; publisering av redaksjonelt innhold 
av nettsider tilgjengelige via et globalt datanettverk; 
tekstforfattervirksomhet. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling dertil; design og utvikling av 
dataprogrammer; forskning og utvikling av nye 
produkter [for tredjemann]; grafisk formgivning; 
software as a service [SaaS]; softwareutvikling innen 
rammen av softwarepublisering; utarbeidelse av 
dataprogrammer; utvikling av dataplattformer; design, 
opprettelse og programmering av nettsider. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320360 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200868 
(220) Inndato: 2022.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KELC AS, co/Erling Holthe Lille Damsgårdsveien 25, 

5162 LAKSEVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 22   Hengekøyer; nett; bivuakkbager til beskyttelse; 
vatteringsmaterialer for soveposer, ikke av gummi eller 
plast; tau; tau for telt. 

  Klasse 24   Bivuakkbager til soveposebeskyttelse; 
oppbevaringsposer til sovepose [spesialtilpasset]; 
soveposer; soveposer for barn; soveposer til 
campingbruk; lakenposer til soveposer; 
babysoveposer. 

  Klasse 25   Klær; klær for gymnastikk; klær for bilister; klær for 
gutter; klær for jenter; klær for surfing; klær til fiskere; 
klær med LED; klær for menn; klær for damer; klær, 
skotøy, hodeplagg; klær for menn, damer og barn; 
boblejakker [klær]; varmeisolerte klær; pologenser 
[klær]; oljehyre [klær]; joggesett [klær]; vannavvisende 
klær. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av klær; salg (engroshandel) av 
hodeplagg; salg (engroshandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av sportsartikler; salg (engroshandel) av 
møbler; salg (engroshandel) av sportsartikler; 
oppsøkende salg; salg (detaljhandel) av bager, vesker 
og sekker; detaljhandelstjenester i forbindelse med salg 
av klær og klestilbehør; salg (detaljhandel) av 
hodeplagg; salg (engroshandel) av fottøy; salg 
(detaljhandel) av møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320361 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202013579 
(220) Inndato: 2020.10.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GAMBLERHJØRNET TUNG PHAM THAN, 

Gauterødveien 3, 3154 TOLVSRØD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Sushi [risrett med fisk]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320362 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200867 
(220) Inndato: 2022.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk- og skjønnhetspreparater. 
  Klasse 5   Medisinske hudpleiemidler. 
  Klasse 25   Klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320363 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201615 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pink de Noir 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320364 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202002920 
(220) Inndato: 2020.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VOI Technology AB, Östermalmsgatan 26, 11426 
STOCKHOLM, Sverige 

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

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøy; scootere; scootere for bevegelseshemmede; 
motoriserte scootere; motorscootere; scootere [for 
transport]; elektrisk sparkesykkel; elektrisk drevne 
scootere; elektrisk betjente scootere; ikke-motoriserte 
scootere [kjøretøy]; elektrisk drevne motorscootere; 
elektrisk drevne scootere [kjøretøy]; selvbalanserte 
tohjuls elektriske scootere; selvbalanserte etthjuls 
elektriske scootere; motoriserte og ikke-motoriserte 
scootere for persontransport; motoriserte scootere for 
handikappede og andre med mobilitetsvanskeligheter; 
selvbalanserende elektriske scootere; elektriske 
kjøretøy; sykler; elektriske sykler; motoriserte sykler; 
motoriserte sykler; foldesykler; transportsykler. 

  Klasse 39   Utleie av scootere for transportformål; sykkelutleie; 
transport; transporttjenester; transportinformasjon; 
landtransport; passasjerer (transport av -); transport av 
mennesker; transport av personer; transport av 
reisende; passasjertransporttjenester; transport av 
passasjerer; veitransport; arrangere passasjertransport; 
konsultasjonstjenester relatert til transport; 
landtransport av passasjerer; landtransporttjenester av 
passasjerer; transport og levering av produkter; 
arrangere transport av passasjerer; veitransport av 
passasjerer; organisere transport av personer; 
arrangere transport av personer; informasjonstjenester 
relatert til transport; reservasjonstjenester for 
landtransport; arrangering av passasjertransport; 
bestilling av transport fra et nettsted; transport av 
passasjerer; transport av reisende; reservasjons- og 
bestillingstjenester for transport; arrangere transport for 
land og luft; ordninger for transport etter land og luft; 
agenttjenester for arrangering av persontransport; 
fordeling av informasjon relatert til transport av 
passasjerer; transport- og leveringstjenester etter luft, 
vei og bane; arrangere passasjertransport etter vei, 
bane og luft; unntatt shipping, transport og 
frakttjenester over sjø, maritim sikkerhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320365 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201616 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

Red de Noir 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CRIME WINE AS, Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige fruktdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320366 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(300) Søknadsprioritet 2021.01.14, EM, 018376340 
(210) Søknadsnr.: 202101177 
(220) Inndato: 2021.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 VOI Technology AB, Östermalmsgatan 26, 11426 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Kjøretøy; scootere; scootere for bevegelseshemmede; 

motoriserte scootere; motorscootere; scootere [for 
transport]; elektrisk sparkesykkel; elektrisk drevne 
scootere; elektrisk betjente scootere; ikke-motoriserte 
scootere [kjøretøy]; elektrisk drevne motorscootere; 
elektrisk drevne scootere [kjøretøy]; selvbalanserte 
tohjuls elektriske scootere; selvbalanserte etthjuls 
elektriske scootere; motoriserte og ikke-motoriserte 
scootere for persontransport; motoriserte scootere for 
handikappede og andre med mobilitetsvanskeligheter; 
ståhjuling; elektriske kjøretøy; sykler; elektriske sykler; 
motoriserte sykler; foldesykler; transportsykler.  

  Klasse 39   Utleie av scootere for transportformål; sykkelutleie; 
transport; transporttjenester; transportinformasjon; 
landtransport; passasjerer (transport av -); transport av 
mennesker; transport av personer; transport av 
reisende; passasjertransporttjenester; transport av 
passasjerer; veitransport; arrangere passasjertransport; 
konsultasjonstjenester relatert til transport; 
landtransport av passasjerer; landtransporttjenester av 
passasjerer; transport og levering av produkter; 
arrangere transport av passasjerer; veitransport av 
passasjerer; organisere transport av personer; 
arrangere transport av personer; informasjonstjenester 
relatert til transport; reservasjonstjenester for 
landtransport; arrangering av passasjertransport; 
bestilling av transport fra et nettsted; transport av 
passasjerer; transport av reisende; reservasjons- og 
bestillingstjenester for transport; arrangere transport for 
land og luft; ordninger for transport etter land og luft; 
agenttjenester for arrangering av persontransport; 
fordeling av informasjon relatert til transport av 
passasjerer; transport- og leveringstjenester etter luft, 
vei og bane; arrangere passasjertransport etter vei, 
bane og luft; unntatt shipping, transport og 
frakttjenester over sjø, maritim sikkerhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320367 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200313 
(220) Inndato: 2022.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAC FIX+ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Make-Up Art Cosmetics Inc., 767 Fifth Avenue, 
NY10153 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; ikke-
medisinske tannpussemidler; parfymer, eteriske oljer; 
blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; kosmetiske 
preparater, dufter for personlig bruk, ikke-medisinske 
hudpleiepreparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320368 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202118244 
(220) Inndato: 2021.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BETAL.NO AS, Vollenlia 20, 1390 VOLLEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare for elektronisk betaling; programvare for 

e-handel og e-betaling; betalingsprogramvare; 
betalingsautomater; elektroniske betalingsterminaler; 
apparater for behandling av elektroniske betalinger. 

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

  Klasse 36   Betalingsbehandling; 
betalingsadministrasjonstjenester; 
betalingskorttjenester; betalings- og kredittjenester; 
behandling av betalinger gjort med betalingskort;  
elektroniske betalingstjenester; automatiserte 
betalingstjenester; kredittkort- og betalingskorttjenester; 
nettbaserte betalingstjenester; kontaktløse 
betalingstjenester; finansielle betalingstjenester; 
utføring av betalingstransaksjoner; behandling av 
elektroniske betalinger; elektroniske pengeoverføringer 
og betalingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320369 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200882 
(220) Inndato: 2022.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ARCTIC WASP GAMES AS, c/o Aleksander Stanulov 

Bakkegata 1, 6004 ÅLESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare dataspill; dataspillprogramvare; 
dataspillsoftware, nedlastbar; dataspillprogramvare for 
bruk med mobiltelefoner; dataspillprogramvare for bruk 
på mobile enheter; dataspillprogrammer som er 
nedlastbare via internett; dataspillprogramvare som er 
nedlastbart fra et globalt datanettverk; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; nedlastbar 
dataspillprogramvare; interaktive 
multimediadataspillprogrammer. 

  Klasse 41   Publisering av dataspill. 
  Klasse 42   Utvikling av programvare for dataspill; 

dataprogrammering av dataspill. 
  Klasse 45   Lisensiering av dataspill. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320370 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202109005 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

GORDON'S 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Diageo Brands B.V., V Molenwerf 12, 1014BG 
AMSTERDAM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 32   Alkoholfrie drikkevarer med gin-smak (enten smaksatt 
med ekstrakter av gin, botaniske stoffer eller gin-
smaksstoffer). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320371 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202103767 
(220) Inndato: 2021.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BIOSORT AS, Martin Lingesvei 25, 1364 FORNEBU, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Jordbruksmaskiner. 
  Klasse 9   Sensorer [måleutstyr]; dataprogramvare; 
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dataprogramvare, fastvare og maskinvare. 
  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester; Rådgivningstjenester for 

fiskeomsorg; Teknisk konsultasjon innen fôring og 
oppdrett av fisk, reker og annet oppdrettsliv i havet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320372 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200994 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TORDRE AS, Kjerkelyvegen 8, 2040 KLØFTA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Hefter; trykt opplæringsmateriell. 
  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester for handel; organisering av 

arrangementer for kommersielle og reklameformål. 
  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen 

idrett og kultur; utdanningstjenester knyttet til 
utviklingen av barnas intellektuelle evner; 
utdanningstjenester i form av veiledning; 
utdanningstjenester vedrørende naturvern; 
utdanningstjenester vedrørende helse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320373 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200999 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SOLARSEEK AS, c/o Aleksander Jystad Nils Ryjords 

vei 14, 7020 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Utendørs persienner laget av metall. 
  Klasse 9   Solceller for generering av strøm. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320374 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202105391 
(220) Inndato: 2021.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIEVI SPIKE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sievin Jalkine Oy, Korhosenkatu 24, 85310 SIEVI AS., 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Sikkerhets- og beskyttelsesfottøy; arbeidssko 
(vernesko); beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og 
brann; hansker for beskyttelse mot ulykker, stråling og 
brann; fottøy for beskyttelse mot ulykker, stråling og 
brann; hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, stråling 
og brann; beskyttelsesmasker. 

  Klasse 11   Sokker, elektrisk oppvarmede; hansker, elektrisk 
oppvarmede; sko, elektrisk oppvarmede. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; deler av og til fottøy; 
såler for fottøy; overlær for skotøy; innersåler; tilbehør 
og aksessorier til fottøy; glidebeskyttere for fottøy; 
innleggssåler; punkteringssikre såler og innleggssåler. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; PR- og reklametjenester; 
markedsføring; online annonsering og 
reklametjenester; salgsfremmende tjenester for andre; 
engros- og detaljhandelstjenester knyttet til fottøy og 
tilbehør og aksessorier til fottøy, deler av og til fottøy, 
innleggssåler, sokker og hansker; e-handelstjenester 
knyttet til fottøy; bedriftsadministrasjon knyttet til handel 
med fottøy samt tilbehør og aksessorier til fottøy, deler 
av og til fottøy, innleggssåler og hansker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320375 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202201617 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

OKM catchLICE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OK MARINE AS, Svanavågveien 30, 4374 
EGERSUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Jakt- og fiskeutstyr. 
  Klasse 44   Jordbruk, havbruk, hagebruk og skogbruk; 

bekjemping av skadedyr for jordbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320376 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202200869 
(220) Inndato: 2022.01.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRAYN AS, c/o Stina Skånhoff Wanny Woldstads veg 
45, 9013 TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare for testing av programvare; 

programvare; programvare for programvaresikkerhet; 
programvare for datatavler; programvare for 
satellittnavigasjonssystemer; programvare for 
videospill; programvare for nettbrett; programvare for 
bildegjenkjenning; programvare for fjernsyn; 
programvare for mobiltelefoner; programvare for 
lærere; programvare for kjemiingeniørvirksomhet; 
programvare for elektroteknikk; programvare for 
datatelefoni; programvare for personvern; programvare 
for fjerndiagnostikk; programvare for simulering; 
programvare for inkasso; programvare for 
proxyservere; programvare til utskriftservere; 
programvare til mailservere; programvare til 
databaseservere; programvare til 
kommunikasjonsservere; programvare til 
applikasjonsservere; programvare for mediaservere; 
programvare for filservere; programvare for 
branndetektering; programvare for byggeledelse; 
programvare til logistikk; programvare for trafikkstyring; 
programvare for søkemotoroptimalisering; programvare 
for røntgentomografi; programvare for produktutvikling; 
programvare for spillehallmaskiner; programvare for  
informasjonsgjennfinning; programvare til 
kjøretøysimulering; programvare for videokonferanser; 
programvare for webapplikasjoner; programvare for 
testing; programvare for systemstøtte; programvare for 
oppmåling; programvare for risikodetektering; 
programvare for detaljhandel; programvare for 
reservasjonssystemer; programvare til produktutvikling; 
programvare for økonomistyring; programvare for 
servere; programvare for planlegging; programvare for 
publisering; programvare for produksjonsstøtte; 
programvare for kontorer; programvare for 
mediastreaming; programvare for mediautvikling; 
programvare for markedsprognoser; programvare for 
kart; programvare for maskinlæring; programvare for 
maskinstyring; programvare for lageropptelling; 
programvare for intranett; programvare for 
bildehåndtering; programvare for helseovervåkning; 
programvare for miljøovervåkning; programvare for 
spillutvikling; programvare for miljøkontroll; 
programvare for dokumentautomatisering; programvare 
for utviklingsmiljøer; programvare for beslutningstaking; 
programvare for feilsøkning; programvare for 
daghandel; programvare for datautvinning; 
programvare for datahåndtering; programvare for 
instrumentbord; programvare for innholdshåndtering; 
programvare for innholdskontroll; programvare for 
innholdstilgang; programvare for konferanser; 
programvare for forretningsvirksomhet; programvare for 
blogger; programvare for bankvirksomhet; programvare 
for lydredigering; programvare for regnskapsføring; 
programvare for maskinvarepålitelighet; programvare 
for ekstranett; programvare for 
kommunikasjonsbehandling; programvare for 
tegngjenkjenning; programvare for smarttelefoner; 
programvare for databasesynkronisering; programvare 
for direktemeldinger; programvare for 
bevegelsesgjenkjenning; programvare for 
forretningsteknologi; programvare for 
virksomhetsetterretning; programvare for 
foreldrekontroll; programvare for 
forretningsadministrasjon; programvare for fildeling; 
programvare for kjøretøykontroll; programvare for 
videovisning; programvare for skyservere; programvare 

for bevegelseskontroll; programvare for 
smartkontrakter; programvare for klimagassregnskap; 
programvare for skjermbehandling; programvare for 
robot; programvare for kasinoadministrasjon; 
programvare for skanning; programvare for 
Internettilgang; programvare for dataskjermsparing; 
programvareplattformer for samarbeid [programvare]; 
programvare for e-handel; programvare for e-post; 
programvare for GPS-navigasjonssystemer; 
programvare for mesh-nettverk; programvare for 
interaktiv TV; programvare for 3D-datagrafikk; 
programvare for server-side; programvare for optisk 
tegnlesing; programvare for virtuell virkelighet; 
programvare for diagnostisering og feilsøking; 
programvare for sosialt nettverk; programvare for 
utvidet virkelighet; programvare for dataprogrammer for 
TV; programvare for styring av mobilenheter; 
programvare for masterutdanning i pedagogikk; 
programvare for håndtering av arbeidsflyter; 
programvare for nettverks- og enhetssikkerhet; 
programvare for behandling av 
forretningstransaksjoner; programvare for 
vitenskapelige formål; programvare for visning av 
tabeller; programvare for økonomisk historie; 
programvare for integrering av kontrollsegment; 
programvare for utførelse av generalforsamlinger; 
programvare til industriell automatisering; programvare 
for inntrengingsdeteksjon [IDS]; programvare til 
automatisering av hjemmet; programvare til virtuelle 
assistenter; programvare for nettapplikasjoner og 
nettservere; programvare for styring av utskriftskø; 
programvare for dynamiske tomografiapparater; 
programvare til detektering av trussler; programvare for 
tolkning av satellittbilder; programvare for testing av 
maskinvare; programvare for grafisk kunst; 
programvare for kunstig intelligens; programvare for 
håndtering av arbeidskraft; programvare for 
omdirigering av meldinger; programvare for bruk i 
datatilgangskontroll; programvare for styring av 
arbeidsflyt; programvare for styring av forsyningskjeder; 
programvare for operativ risikostyring; programvare for 
styring av stordata; programvare for styringssystem 
[MIS]; programvare for design av mikrobølgeteknologi; 
programvare for online meldingsoverføring; 
programvare for utvikling av applikasjoner; 
programvare for elektronisk betaling; programvare for 
enhetlig kommunikasjon; programvare for bygg- og 
anleggsvirksomhet; programvare for analyse av 
forretningsdata; programvare for nettskybasert 
databehandling; programvare for elektroniske 
kjøreassisteringssystemer; programvare for registrering 
av trening; programvare for eliminering av støy; 
programvare for forretningsressursplanlegging [ERP]; 
programvare for forretningsledelse [ECM]; programvare 
for å kontrollere belysning; programvare for styring på 
stedet; programvare til TV-overvåking [CCTV]; 
programvare for virtuell reality-kino; programvare for 
drift av en nettbutikk; programvare for behandling av 
digitale bilder; programvare og applikasjoner for mobile 
enheter; programvare til geografiske 
informasjonssystemer [GIS]; programvare for 
elektronisk vareovervåkning [EAS]; programvare til 
virtuell og forsterket virkelighet; programvare for 
generering av virtuelle bilder; programvare for kunstig 
intelligens og maskinlæring; programvare for skanning 
av bilder og dokumenter; programvare for intelligent 
karaktergjenkjenning [ICR]; programvare for optisk 
merkegjenkjenning [OMR]; programvare for robotstyrt 
prosessautomatisering [RPA]; programvare for styring 
av kunderelasjoner [CRM]; programvare for styring av 
forretningsprosesser [BPM]; programvare for styring av 
forretningsytelse [BPM]; programvare for leverandører 
av digitale løsninger; programvare for styring av 
produktets livssyklus; programvare for dataassistert 
ingeniørvirksomhet [CAE]; programvare for modellering 
og simulering av branner; programvare for kartlegging 
og analyse av branner; programvare til digital 
distribuert lagring; programvare for dataassistert 
konstruksjon (KAD); programvare for elektroniske spill 
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for mobiltelefoner; programvare for kunstig intelligens 
for helsetjenester; programvare for kunstig intelligens 
for overvåking; programvare for kunstig intelligens til 
analyse; programvare for kunstig intelligens for 
kjøretøyer; programvare  for utvidet virkelighet for 
utdanning; programvare for utvidet virkelighet for 
simulering; programvare for data- og filhåndtering og 
for databaser; programvare for virtuell virkelighet for 
telekommunikasjon; programvare for tilrettelegging for 
sikre kredittkorttransaksjoner; bIOS-programvare; 
plugin-programvare; gratis programvare; nedlastbar 
programvare; adaptiv programvare; sensorisk 
programvare; elektromekanisk programvare; 
pedagogisk programvare; industriell programvare; 
sosial programvare; revisjonskontrollplattformer 
[programvare]; innebygd programvare; biometrisk 
programvare; interaktiv programvare; datamaskinvare 
og programvare; dataprogrammer og programvare; 
programvare for e-handel og e-betaling; programvare 
for å arrangere online transaksjoner; programvare for å 
sikre elektronisk post; programvare for å evaluere 
kundeadferd i nettbutikker; programvare for å tolke 
hånd- eller fingeravtrykk; programvare for utleie av 
reklameplass på nettsteder; programvare for styring av 
web-innhold [WCM]; programvare for behandling av 
bilder, grafikk og tekst; programvare for bruk i assistert 
kjøring av kjøretøy; programvare for kontroll av 
bygningsmiljø-, tilgang- og sikkerhetssystemer; 
programvare for dosimetriske formål innen 
strålebehandling; programvare for styring av apparater 
og instrumenter for scenebelysning; programvare for 
virtuell virkelighet for medisinsk undervisning; 
programvare for kunstig intelligens for førerløse biler; 
programvare for kontroll og forbedring av lydkvaliteten 
til lydutstyr; programvare for automatisert oppdagelse 
av  forretningsprosesser (ABPD); programvare for 
kommunikasjon, nettverk og sosiale nettverk; 
programvare til drift og styring av integrerte 
kretskomponenter; programvare for betal per klikk 
optimalisering; programvare for utvidet virkelighet for å 
lage kart; programvare for utforming av online 
annonsering på nettsteder; programvare for handel via 
et globalt kommunikasjonsnettverk; programvare 
relatert til håndholdte digitale elektroniske enheter; 
programvare for regnskap mellom nettverk innen 
telekommunikasjonsfeltet; programvare som kan lastes 
ned fra internett; programvare som muliggjør 
fremskaffelse av informasjon via internett; programvare 
som muliggjør fremskaffelse av informasjon via 
kommunikasjonsnettverk; programvare for elektroniske 
spill for håndholdte elektroniske enheter; programvare 
for utvidet virkelighet for bruk i mobile enheter; 
programvare for lyskontroll til bruk i kommersielle og 
industrielle fasiliter; programvare for å lage søkbare 
databaser med informasjon og data; programvare for å 
konvertere naturlig språk til maskinlesbare 
kommandoer; programvare for planlegging, integrering 
og optimalisering av smart city-applikasjoner; 
programvare for operativ styring av bærbare 
magnetiske og elektroniske kort; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; dAK-
DAP-programvare; desktop publishing-programvare; 
cMS-programvare [katalogstyringssystem]; grafiske 
brukergrensesnitt programvare; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; innebygd programvare 
(firmware); digitale telefonplattformer og programvare; 
pedagogisk programvare for barn; programmerbare 
mikroprocessorer for programvare; nedlastbar 
programvare for direktemeldinger; nedlastbar 
programvare for nettskytjenester; nedlastbar 
programvare for datakraft; datamaskinvare og 
programvare for databasestyring; dataprogrammer og 
programvare for bildebehandling; programvare for å 
søke og hente informasjon på et datanettverk; 
programvare for overvåking, analyse, kontroll og drift 
av prosesser i den fysiske verden; programvare for 
overvåking, kontroll og styring av prosesser i den 
fysiske verden; programvare for å legge inn online 
annonsering på nettsteder; programvare for integrering 

av kunstig intelligens og maskinlæring innen stordata 
(big data); optisk strekkodegjenkjenning [OBR] -
programvare; magnetiske databærere med innspilt 
programvare; fastvare og programvare for elektroniske 
sigaretter; optiske databærere med innspilt 
programvare; industrielle kontroller med integrert 
programvare; virtual reality programvare for utdanning; 
virtual reality programvare for simulering; 
dataspillprogrammer for simulering av verdipapirhandel 
[programvare]; pC-er med programvare for 
kostholdshjelp; systemverktøy og programvare for 
sikkerhet og kryptering; registrert programvare for 
sikker kjøring; patroner [programvare] for bruk med 
datamaskiner; databærere for datamaskiner med 
registrert programvare; kodede kort for tilgang til 
programvare; programvare for opprettelse, forenkling 
og styring av ekstern tilgang til, og kommunikasjon 
med, lokale og globale nettverk; programvare utvidet 
virkelighet for bruk i mobile enheter for integrering av 
elektroniske data med virkelige omgivelser; 
dataspillprogrammer innspilt på bånd [programvare]; 
samarbeidende redigeringsplattformer i sanntid [RTCE] 
[programvare]; dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling brukt til mobiltelefoner; nedlastbar 
programvare for bruk med tredimensjonale skrivere; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt for mobiltelefoner; nedlastbar programvare for 
direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; 
programmerte videospill lagret på kassetter 
[programvare]; interaktiv programvare basert på kunstig 
intelligens; bIOS [basic input/output system] 
programvare; uPI-programvare [universelt grensesnitt 
for perifere enheter]; dataspillprogrammer lastet ned via 
internett [programvare]; mønstergjenkjennende 
systemer bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare; datamaskinvare og programvare for 
oppsett og konfigurasjon av fjernnett (WAN); 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av lokalnett (LAN); nedlastbar 
programvare for design og modellering av 
tredimensjonale utskrivbare produkter; nedlastbar 
programvare for ekstern tilgang til og kontroll av en 
datamaskin; datamaskinvare og programvare for 
levering av sikker fjerntilgang til data- og 
kommunikasjonsnettverk; programvarepakker; 
programvareutviklingskit [SDK]; programvarer for 
maskinteknikk; programvareplattformer for 
samarbeidshåndtering; programvarer for prediktivt 
vedlikehold; programvarer [innregistrerte edb 
programmer]; programvareplattformer som lar brukere 
samle inn penger; dataprogramvare for 
datamaskinstøttet programvareteknikk; integrerte 
programvarepakker; datamaskinvare for bruk i 
datastøttet programvareteknikk; bokser tilpasset for 
lagring av programvareplater; intelligente portaler for 
programvarestyrt lagring; mellomprogram for styring av 
programvarefunksjoner i elektroniske enheter; 
integrerte programvarepakker for bruk i automatisering 
av laboratorier; elektroniske simulatorer for 
sportstrening [maskinvare og programvarebasert 
undervisningsapparat]; kompileringsprogramvare; 
kredittvurderingsprogramvare; 
datakomprimeringsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; applikasjonsprogramvare; 
dekoderprogramvare; dataoperativprogramvare; 
dataprogramvare; personvernprogramvare; 
brannmurprogramvare; bioinformatikkprogramvare; 
dokumenthåndteringsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; spillprogramvare; 
nettstedsutviklingsprogramvare; 
undervisningsprogramvare; antivirusprogramvare; 
talegjenkjenningsprogramvare; 
ansiktsgjenkjenningprogramvare; 
skatteforberedelsesprogramvare; 
stemmegjenkjenningsprogramvare; 
taleanalyseprogramvare; medieprogramvare; 
ansiktsanalyseprogramvare; 
filsynkroniseringsprogramvare; treningsprogramvare; 
sikkerhetsprogramvare; vedlikeholdsprogramvare; 
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mobilprogramvare; redigeringsprogramvare; 
telekommunikasjonprogramvare; testprogramvare; 
dataspillprogramvare; musikkomposisjonsprogramvare; 
studentprogramvare; musikkprogramvare; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
videoredigeringsprogramvare; systemprogramvare; 
rapporteringsprogramvare; presentasjonsprogramvare; 
betalingsprogramvare; optimaliseringsprogramvare; 
nettverksprogramvare; navigasjonsprogramvare; 
fabrikkautomatiseringsprogramvare; 
skrifttypeprogramvare; prosessstyringsprogramvare; 
webserverprogramvare; referanseprogramvare; 
foretaksprogramvare; kryptografiprogramvare; 
animasjonsprogramvare; kortleserprogramvare; 
antispionprogramvare; diagramprogramvare; 
bettingprogramvare; støtteprogramvare; 
multimediaprogramvare; autentiseringsprogramvare; 
produksjonsprogramvare; 
nettstedutviklingsprogramvare; 
dataoperativsystemprogramvare; e-
postsikkerhetsprogramvare; videospillprogramvare; 
internett-tilgangsprogramvare; 3D-
animasjonsprogramvare; interaktiv dataprogramvare; 
industriell prosesstyringsprogramvare; 
kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; integrert 
operativsystemprogramvare; computer 
videospillprogramvare; nedlastbart 
datasikkerhetsprogramvare; virtuelt 
klasseromsprogramvare; virtuell serverprogramvare; 
smart produksjonsprogramvare; kommunikasjons- og 
nettverksprogramvare; medie- og 
publiseringsprogramvare; interaktiv videoprogramvare; 
simuleringsprogramvare [opplæring]; 
simuleringsprogramvare [underholdning]; 
videospilldisker [dataprogramvare]; nedlastbar 
applikasjonsprogramvare; interaktiv spillprogramvare; 
nedlastbar e-postprogramvare; nedlastbar 
spillprogramvare; interaktiv databaseprogramvare; 
interaktiv forretningsprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; elektronisk spillprogramvare; 
nedlastbar dataspillprogramvare; innspilte 
dataspillprogramvare; dataprogramvare for kryptering; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogramvare 
for forretningsformål; dataprogramvare for reklame; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogramvare for mobiltelefoner; 
applikasjonsprogramvare for fjernsyn; dataprogramvare 
for bildebehandling; operativprogramvare for 
sentraldatamaskiner; maskinlæringsprogramvare for 
reklame; maskinlæringsprogramvare for finans; 
maskinlæringsprogramvare for helsetjenester; 
maskinlæringsprogramvare for overvåking; 
markedsføringsprogramvare for søking; 
maskinlæringsprogramvare for analyse; 
databehandlingsprogramvare for tekstbehandling; 
kontrollprogramvare for datamaskinskrivere; 
dataprogramvare for tidsstyring; 
simuleringsprogramvare for applikasjoner; 
dataprogramvare for lydopptak; dataprogramvare for 
underholdning; applikasjonsprogramvare for 
datamaskiner; overvåkingsprogramvare for skynettverk; 
dataprogramvare for tekstbehandling; pDF-oppretting 
og -konverteringsprogramvare; dataprogramvare for 
databehandling; elektronisk post- og 
meldingsprogramvare; datamaskinstøttet 
produksjonsprogramvare [CAM]; pC-
applikasjonsprogramvare for 
dokumentkontrollsystemer; wAN [fjernnett] -
operativsystemprogramvare; system- og 
systemsupportprogramvare og firmware; fjernnett 
[WAN] -operativsystemprogramvare; dataprogramvare, 
fastvare og maskinvare; spillprogramvare for virtuell 
virkelighet; dataprogramvare for å automatisere 
datalagring; dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; interaktiv multimediaprogramvare 
for spilling; dataprogramvare for trådløs 
nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for 
opprettelse av brannmurer; applikasjonsprogramvare 
for skybaserte datatjenester; applikasjonsprogramvare 

for trådløse enheter; dataprogramvare for elektroniske 
oppslagstavler; nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; bildebehandlingsprogramvare for 
kameraer i kjøretøy; dataprogramvare for å 
sammenstille posisjoneringsdata; dataprogramvare for 
overføring av posisjoneringsdata; dataprogramvare for 
å betjene biler; dataprogramvare for behandling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for styring av 
forsterkere; dataprogramvare for fjernkontroll av 
sikkerhetsapparater; dataprogramvare for kontroll av 
belysning; operativsystemprogramvare for lokalnett 
[LAN]; dataprogramvare for spredning av 
posisjonsdata; databehandlingsprogramvare for 
grafiske trykk; applikasjonsprogramvare for styring av 
dokumentkontrollsystemer; dataprogramvare for 
analyse av markedsinformasjon; dataprogramvare for 
behandling av markedsinformasjon; dataprogramvare 
utviklet for omkostningsbedømmelse; 
markedsføringsprogramvare for tredjeparts søk; 
spillprogramvare for utvidet virkelighet; 
dataprogramvare for administrasjon av nettverk; 
applikasjonsprogramvare for mobile enheter; 
dataprogramvare for bruk av internett; 
dataprogramvare for video- og dataspill; 
applikasjonsprogramvare for spill og spilling; 
dataprogramvare for innstilling av instrumenter; 
dataprogramvare for overvåking av datasystemer; 
interaktiv dataprogramvare for videospill; 
dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble 
datanettverksbrukere; elektronisk spillprogramvare for 
mobiltelefoner; spillprogramvare for bruk med 
videospillkonsoller; dataspillprogramvare for bruk med 
mobiltelefoner; dataprogramvare vedrørende barns 
utdannelse; universal seriebuss [USB] -
operativsystemprogramvare; dataprogramvare for 
overvåking og styring av tilgangsserverprogrammer; 
dataprogramvare for bruk i programmering av 
telefaksmaskiner; dataprogramvare for overvåking av 
selvbetjente terminaler; dataprogramvare for å 
kontrollere lyd- og videoenheter; dataprogramvare for 
behandling av digitale bilder; dataprogramvare for 
behandling av digitale musikkfiler; dataprogramvare for 
levering av trådløst innhold; nedlastbar 
dataprogramvare for fjernovervåkning og analyse; 
elektronisk spillprogramvare for trådløse enheter; 
dataprogramvare for administrasjon av lokalnett (LAN); 
dataprogramvare som muliggjør søking av data; 
dataprogramvare for globale posisjoneringssystemer 
[GPS]; kommunikasjonsprogramvare for tilkobling av 
globale datanettverk; kommunikasjonsprogramvare for 
tilkobling av brukere av datanettverk; dataprogramvare 
for å muliggjøre henting av data; dataprogramvare for 
fjernkontroll av telefonapparater og 
radiotelefoniapparater; nedlastbar dataprogramvare for 
styring av informasjon; nedlastbar dataprogramvare for 
overføring av informasjon; dataprogramvare for bruk i 
fjernavlesning av målere; dataprogramvare for 
lydkontroll  og betjening av datamaskinen; 
dataprogramvare for bruk i fjernovervåking av målere; 
dataprogramvare for generering av skrifttyper og fonter; 
dataprogramvare utviklet for å estimere ressursbehov; 
dataprogramvare for visning av digitale medier; 
dataprogramvare for produksjon av finansielle 
modeller; simuleringsprogramvare for bruk i digitale 
datamaskiner; dataprogramvare for kommunikasjon 
mellom mikrodatamaskiner; dataprogramvare for 
sporing av sjåførers kjøreatferd; dataprogramvare 
chatterobot for simulering av samtaler; 
dataprogramvare for rengjøring og optimalisering av 
systemer; dataprogramvare for bruk i behandling av 
halvlederplater; dataprogramvare for vedlikehold og 
drift av datasystemer; dataprogramvare for fjernstyring 
av kontormaskiner og -utstyr; dataprogramvare for 
fjernstyring av elektriske belysningsapparater; 
nedlastbar datamaskinprogramvare for administrasjon 
av data; nedlastbar dataprogramvare for overføring av 
data; dataprogramvare for å opprette søkbare 
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databaser; dataprogramvare for overføring av lyd- og 
videomeldinger; dataprogrammer og dataprogramvare 
for elektronisk verdipapirhandel; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble globale 
datanettverk; dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
tilleggskretskort for tilkobling av datamaskiner til 
nettverksprogramvare; dataprogramvare for 
godkjenning av tilgang til databaser; dataprogramvare 
for bruk med kroppsbårne datamaskinenheter; 
opplæringsprogramvare med instruksjoner for å spille 
spill; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk 
med datamaskiner; dataprogramvare lastet ned fra 
internett; vPN- [virtuelt privat nettverk] 
operativprogramvare; uSB [Universal Serial Bus] 
operativprogramvare; dataprogramvare innen området 
elektronisk publisering; dataprogramvare nedlastbar fra 
globale informasjonsdatanettverk; dataprogramvare 
tilpasset bruk i betjening av datamaskiner; 
dataspillprogramvare for bruk på mobile enheter; 
virtuelt privat datanettverk [VPN] -
operativsystemprogramvare; dataprogramvare for 
laging og redigering av musikk og lyder; nedlastbar 
interaktiv underholdningsprogramvare for å spille 
videospill; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
applikasjonsprogramvare for sosiale nettverkstjenester 
via internett; interaktiv dataprogramvare som muliggjør 
utveksling av informasjon; dataprogramvare relatert til 
det medisinske feltet; dataprogramvare for påvisning av 
trusler mot datanettverk; dataprogramvare for støtte 
ved design av sportsutstyr; dataprogramvare relatert til 
håndtering av finansielle transaksjoner; interaktiv 
dataprogramvare som gir navigasjons- og 
reiseinformasjon; dataprogramvare for administrasjon 
av online spill og spilling; data- og 
bildebehandlingsprogramvare for å lage 
tredimensjonale modeller; dataprogramvare for testing 
av sårbarhet i datamaskiner og datanettverk; 
dataprogramvare som muliggjør datasøk og gjenfinning 
av data; nedlastbar elektronisk spillprogramvare for 
trådløse enheter; dataprogramvare for bruk i design av 
integrerte kretser; elektronisk spillprogramvare for 
håndholdte elektroniske enheter; dataprogramvare som 
muliggjør søk etter data; dataprogramvare for bruk i 
automatisering og styring av forretningsprosesser; 
dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner; dataprogramvare for 
konvertering av dokumentbilder til elektroniske 
formater; interaktiv underholdningsprogramvare for 
bruk med personlige datamaskiner; dataprogramvare 
som muliggjør overføring av bilder til mobiltelefoner; 
dataprogramvare for bruk i støttesystemer for 
medisinske avgjørelser; dataspillprogramvare for bruk 
med interaktive online spill; nedlastbar 
dataprogramvare for bruk som elektronisk lommebok; 
dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller 
Internettmeldinger; multimediaprogramvare spilt inn på 
CD-ROM; dataprogramvare som forsterker de 
audiovisuelle egenskapene av 
multimediaapplikasjoner; dataprogramvare som 
muliggjør søking på globale datanettverk; 
dataprogramvare for GPS-systemer [Global Positioning 
Systems]; dataprogramvare for å organisere og vise 
digitale bilder og fotografier; dataprogramvare for bruk 
ved opprettelse og design av nettsteder; 
dataprogramvare for overvåking av barns bruk av 
datamaskiner og internett; dataprogramvare som gjør 
det mulig å spille spill; dataprogramvare for bruk ved 
opprettelse av dynamiske nettsteder; dataprogramvare 
for streaming av audiovisuelt medieinnhold over 
internett; dataprogramvare for data- og 
dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; dataprogramvare for biometriske systemer 
for identifisering og autentisering av personer; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; dataprogramvare for datastøttet 

design/datastøttet produksjon [CAD/CAM]; 
dataprogramvare for bruk i implementering av Internet 
of Things [IoT]; videospillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
dataspillprogramvare og -manualer i elektronisk format 
solgt som en enhet; dataprogramvare for å muliggjøre 
levering av elektroniske medier via internett; 
dataprogramvare for å muliggjøre levering av 
elektroniske medier via kommunikasjonsnettverk; 
spillprogramvare som genererer eller viser resultatet av 
innsatsen på spillmaskiner; dataprogramvare som kan 
lastes ned fra globale datanettverk; dataprogramvare 
for bruk for å tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogramvare for 
kommunikasjon mellom datamaskiner over et lokalt 
nettverk; dataprogramvare for bruk i migrering mellom 
forskjellige operativsystemer på datanettverk; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kundene få 
tilgang til bankkontoinformasjon og fullføre 
banktransaksjoner; dataprogramvare for bruk ved 
tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser og Internett; dataprogramvare for 
synkronisering av data mellom håndholdte eller 
bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; 
dataprogramvare for to- eller tredimensjonal simulering 
for bruk i design og utvikling av industriprodukter; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; dataprogramvare 
som bistår datamaskiner i utrulling av parallelle 
applikasjoner og utføring av parallelle beregninger; 
dataprogramvare for mobilapplikasjoner som muliggjør 
interaksjon og grensesnitt mellom kjøretøy og mobile 
enheter; dataprogramvare for bruk innen 
telekommunikasjon for levering av elektroniske 
overføringer av dokumenter og telefakser; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk og Internett; e-
handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; 
dataprogramvare for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk; 
dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger 
som kan lastes ned fra det globale datanettverket; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk, globale datanettverk og 
Internett; dataprogramvare for tilgang til 
informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et 
globalt datanettverk; drifts- og brukerinstruksjoner 
lagret i digital form for datamaskiner og 
dataprogramvare, spesielt på disketter eller CD-ROM; 
dataprogramvare for å forbedre audiovisuelle 
muligheter for multimedia-applikasjoner, nemlig for å 
integrere tekst, lyd, grafikk, stillbilder og bevegelige 
bilder; dataprogramvareutviklingsverktøy; 
dataprogramvarepakker; dataprogramvareplattformer; 
samarbeidsprogramvarer; dataprogramvareprodukter; 
kontorprogramvarepakker [software]; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; 
innregistrerte dataprogramvarer for sikker kjøring; 
vitenskapelige apparater; vitenskapelige apparater og 
instrumenter; vitenskapelige prøver for laboratoriebruk; 
vitenskapelige forsknings- og laboratorieapparater, 
undervisningsapparater og simulatorer; vitenskapelige 
apparater for bestemmelse av vanninnholdet i 
petroleumsprodukter; vitenskapelige, optiske, målings, 
signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; 
membraner for vitenskapelige apparater; prismer for 
vitenskapelige formål; glassrør for vitenskapelige 
formål; bildeapparat for vitenskapelige formål; 
immunofargingsinstrumenter [for vitenskapelige formål]; 
ampuller for vitenskapelige formål; vakuumsonder for 
vitenskapelige formål; separasjonskolonner for 
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vitenskapelige formål; filtreringsmembraner for 
vitenskapelige formål; spirometre for vitenskapelige 
formål; modeller for vitenskapelige 
laboratorieeksperimenter; glass for vitenskapelige 
laboratorieeksperimenter; dissekeringsinstrumenter for 
vitenskapelige eller forskningsformål; glasstøy til 
vitenskapelige formål [spesialtilpasset]; 
varmeutvekslende digler til vitenskapelige formål; 
magnetiske separatorer for vitenskapelige formål; luft- 
og gassgeneratorer for vitenskapelige 
laboratorieeksperimenter; apparater for 
nukleinsyresekvensering for vitenskapelige formål; 
anaerobt kammer for laboratorie eller vitenskapelige 
formål; instrumenter for registrering av hjerteaktivitet 
[for vitenskapelige formål]; vesker utstyrt med 
dissekeringsinstrumenter for vitenskapelige eller 
forskningsformål; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske, veings, 
målings, signaliserings, kontroll [inspeksjon], 
livrednings og undervisnings-apparater og 
instrumenter; elektroniske og magnetiske ID-kort for 
bruk i forbindelse med betaling av tjenester; data-
akselleratorkort; data registrert elektronisk fra internett; 
datamaskinvare for ekstern tilgang til og overføring av 
data; elektronisk lagrede data; innspilte data 
[magnetiske]; apparater for registrering av data; 
apparater for overføring av data; enheter for 
sikkerhetskopiering av data; apparater for gjengivelse 
av data; smykker som kommuniserer data; magnetkort 
for å bære data; databrikkesett for bruk i overføring av 
data til og fra en sentralenhet (CPU); cD-er som 
inneholder data; luftbårne instrumenter til innsamling av 
data; apparater og instrumenter for reprodusering av 
data; instrumenter for undersøkelse av fysiske data; 
intelligente portaler for forbehandling av data; kort 
inneholdende elektronisk innspilte data; trådløse 
kommunikasjonsenheter for tale, data eller 
bildeoverføring; apparater for kringkasting av lyd, data 
eller bilder; apparater for input, output, overføring og 
lagring av data; armbånd som kommuniserer data til 
andre elektroniske enheter; sentrale 
behandlingsenheter for behandling av informasjon, 
data, lyd eller bilder; apparater for opptak, overføring 
eller reproduksjon av lyd, bilder og data; elektroniske 
apparater for trådløst mottak, lagring og overføring av 
data og meldinger; apparater og instrumenter for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og 
bilder; apparater for opptak, overføring, behandling og 
reproduksjon av lyd, bilder eller data; apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd, data eller bilder; apparater for opptak, overføring, 
mottak, behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og 
data; automatisk telefonsvarer; automatisk 
pengesorterings- og tellemaskiner; automatisk 
ionebytterkromatografiapparat til laboratoriebruk; 
tilgangskontrollenheter (Automatisk -); 
dataapplikasjoner for automatisk bilparkeringskontroll; 
apparater for automatisk kromatografi; tilgang til 
sikkerhetsenheter (automatisk); sprinklerapparater 
[automatisk] for brannslukking; projektorer med 
automatisk fokus; apparat for automatisk 
hastighetskontroll av kjøretøy; fjernkontroller for 
automatisk betjening av ventiler; dataprogrammer for 
automatisk kjørekontroll for biler; utstyr for kontroll av 
automatisk kjøring for biler; ventiler (Elektroniske 
kontroller for automatisk drift -); uSB-webnøkler for 
automatisk start av forhåndsprogrammerte 
webadresser; automatiske sentralbord; automatiske 
telegrafapparater; automatiske telefonoppringere; 
automatiske brannsprøyter; automatiske 
solsporingssensorer; automatiske overføringsbrytere; 
automatiske billettautomater; automatiske 
telefonvekselapparater; automatiske 
doseringsapparater; automatiske oppringingsapparater; 
automatiske tilgangskontrollsystemer; automatiske 
billettrykkingsapparater; automatiske 
dronedetekteringssystemer; automatiske 
brannslukningsapparater; automatiske kontrollenheter; 
automatiske vakuumstyringsapparater; automatiske 

høydeindikatorer; automatiske kassaapparater; 
automatiske måleinstrumenter; automatiske 
telefonsentraler; automatiske cd-vekslere; automatiske 
jordingssystemer og -apparater; automatiske 
innbetalings- og innskuddsmaskiner; automatiske 
styreanordninge for kjøretøyer; automatiske 
kromatografiapparater for laboratoriebruk; automatiske 
kjørekontrollenheter for kjøretøy; automatiske 
installasjoner for adgangskontroll; automatiske 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon; 
automatiske kontrollenheter for bilparkering; 
automatiske ionbytte-kromatografiapparater for 
laboratoriebruk; automatiske indikatorer for lavt trykk i 
dekk; automatiske indikatorer for lavt trykk i 
kjøretøydekk; tidsur automatiske; timere til automatiske 
apparater; dataprogrammer for automatiske 
kontrollenheter for kjøretøy; elektroniske kretser og CD-
ROM-plater spilt inn med automatiske programmer for 
elektroniske musikkinstrumenter; stavekontroll 
(dataprogram); lagringsapparater for dataprogram; 
undervisningsmanualer i form av et dataprogram; 
dataprogrammer, innspilte; dataprogrammer, 
nedlastbare; dataprogrammer for kjøretøykontroll; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer 
for prosjektledelse; dataprogrammer for 
regnearkbehandling; dataprogrammer for utskrift; 
dataprogrammer for dokumentbehandling; 
dataprogrammer for design av brukergrensesnitt; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
dataprogrammer for automatisert bilparkeringskontroll; 
dataprogrammer for navigasjonsenheter i kjøretøy; 
dataprogrammer for styring av kjøretøy; 
dataprogrammer for bruk i telekommunikasjon; 
dataprogrammer for lokale nettverk; dataprogrammer 
for forhåndsinnspilte spill; dataprogrammer for 
interaktive multimediaspill; dataprogrammer for bruk av 
Internett; dataprogrammer lagret i digital form; 
dataprogrammer brukt for elektroniske 
kassaapparatsystemer; dataprogrammer for behandling 
av digitale musikkfiler; dataprogrammer knyttet til 
finansielle forhold; dataprogrammer for audiovisuell 
navigasjon i biler; dataprogrammer for muliggjøring av 
tilgangs- eller adgangskontroll; dataprogrammer for 
tilgang til og bruk av internett; dataprogrammer som gir 
tilgang eller inngangskontroll; dataprogrammer for 
fjerntilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 
dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video; 
dataprogrammer for bruk i autonom navigering av 
kjøretøy; dataprogrammer for bruk i autonom kontroll 
av kjøretøy; dataprogrammer som muliggjør 
telekonferanser, videokonferanser og 
videotelefontjenester; dataprogrammer for bruk i handel 
av aksjer og obligasjoner; dataprogrammer i 
maskinlesbar form for bruk i databaseadministrasjon; 
dataprogrammer for å gi sikt til alle sider av kjøretøyet; 
dataprogrammer for produksjon av grafikk for 
salgsfremmende formål; dataprogrammer for tilkobling 
til eksterne datamaskiner og datanettverk; 
dataprogrammer for fjernsøking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer for 
interaktiv TV og for interaktive spill og / eller quizspill; 
dataprogrammer for tilgang, surfing og søking på online 
databaser; dataprogrammer for å søke innholdet i 
datamaskiner og datanettverk via fjernstyring; 
monitorer [dataprogrammer]; nedlastbare 
dataprogrammer; maskinlesbare dataprogrammer for 
bruk i reproduksjon av musikk; videospill [dataspill] i 
form av dataprogrammer som er lagret på databærere; 
operativdataprogrammer for nettverkstilgangsservere; 
interaktive multimediadataprogrammer; sendere for 
sending av nødsignaler; sekstanter; senitteleskoper; 
sementtestemaskiner; selfiestenger; selfielinser; 
sendermottakere; sensorkontroller; sensorbrytere; 
senderør; sendingssimulator; sendere; sensorer; 
sentralalarmer; selvlysende varsellamper; sensorer for 
kjølevæsketemperatur; serielle dataporter; 
senderapparater [telekommunikasjon]; sensorer for 
tidsstyring; sekundære litiumbatterier; sentrallåser for 
motorkjøretøy; servere for webhosting; 
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sentrifugeseparatorer for laboratoriebruk; sentrallåser 
for dører; separeringsapparater til laboratoriebruk; 
selvutløsere [for kameraer]; sendeutstyr for 
radiosending; sensorer for motorer; sentralbord for 
telekommunikasjon; separasjonskolonner for veiing; 
seismografiske apparater; sensorer for personvern; 
sensorer og detektorer; seismiske detektorer; 
sentralprosessorenheter for datamaskiner; serier av 
musikkopptak; sensorer for måleinstrumenter; servere 
for hjemmeautomatisering; selvutløsere for kameraer; 
senderapparater for elektroniske signaler; sensorer for 
å bestemme posisjon; sensorer for å bestemme 
hastighet; sende- og mottaksapparater for 
radiosending; selfiestenger brukt som 
smarttelefontilbehør; sender- og mottakerapparater for 
fjernoverføring; sensorer for å oppdage gjenstander; 
sensorer for måling av hastighet; sensorer for bruk i 
anleggskontroll; selvklebende etiketter [kodet]; 
sensorer til bruk i oseanografi; sendeapparat for tv-
kringkasting; sensorer for bruk i maskinstyring; 
sensorer for meteorologisk bruk; sendere til bruk i 
nødkommunikasjon; selvklebende sikkerhetstape 
[magnetisk]; selvsynkroniserende digitalt 
krypteringsutstyr; sensorer for bruk med maskinverktøy;
selvklebende etiketter [magnetiske]; sensorer for å 
oppdage innbrudd; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; selvlysende stolper for 
sikkerhet eller varsling; sender- og mottakerapparater 
for tv-kringkasting; serielle grensesnitt for skjermer 
[DSI]; sendere for overføring av elektriske signaler; 
sensorer for overvåking av fysiske bevegelser; 
sensorer for å oppdage åpning og lukking av vinduer; 
sensorer for å oppdage åpning og lukking av dører; 
sensorer for Internet of Things [IoT]; sensorer 
[måleapparater], andre enn for medisinsk bruk; trådløse 
sendere; trådløse sendere og mottakere; digitale 
sendere; piezoelektriske sensorer; optiske sendere; 
optiske sensorer; fM-sendere; radiomottakere og -
sendere; gPS-sendere; fotoelektriske sensorer; 
elektriske sensorer; falske sensorer; fargebilde settere; 
elektrooptiske sensorer; overspenningsvern av selen; 
elektroniske sensorer; fiberoptiske sensorer; kort for 
sentralenheter; av og på sensorer; 
programmeringsenheter for sentralvarmesystemer; 
magnetiske sensorer; digitale sensorer; 
navigasjonsapparater [sekstanter]; elektrostatiske 
separatorer; bærbare sendere; styreenheter for seter; 
indikatorlamper for sentralbord; elektriske sendere; 
infrarøde sensorer; radiomottaks- og sendeapparater; 
kabel-tv-sendere; vifter for sentralenheter [CPU]; 
klokker for sentralenheter [CPU]; kjølere for 
sentralenheter [CPU]; termiske sensorer [termostater]; 
olje-vannivå sensorer; pyroelektriske infrarøde 
sensorer; punkt-til-punkt-sendere; antenner for sending 
av radiobølger; kameraer for selvfremkallende film; 
temperaturmonitorer [ventiler] for 
sentralvarmeradiatorer; filmkameraer for 
selvfremkallende filmer; digitale sensoriske enheter; 
elektroniske sensorer for måling av solstråling; 
laboratorieinnretninger for påvisning av genetiske 
sekvenser; universale seriebusskabler [USB-kabler]; 
apparater for sending av radioprogrammer og 
radiomeldinger; universal seriebuss [USB] -maskinvare; 
miljøforsøksrom (temperatursimuleringsutstyr); 
skjermsparersoftware, innspilte eller nedlastbare; 
interaktiv underholdningssoftware; dataspillsoftware, 
nedlastbar; lagringsapparater for data; apparater og 
instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, 
bilder og data, både i digital og analog form; 
datamaskinvare for innsamling av posisjoneringsdata; 
datamaskinvare for behandling av posisjoneringsdata; 
datamaskinvare for formidling av posisjoneringsdata; 
datamaskinvare for å samle posisjoneringsdata; 
datamaskinvare for overføring av posisjoneringsdata; 
datakort for lokalnett [LAN] for å koble bærbare 
dataenheter til datanettverk; datanettverk og 
datakommunikasjonsutstyr; datamaskiner og 
datamaskinvare; databehandlingsapparater og 
datamaskiner; datamaskinprogrammer for 

datakomprimering; datamaskinprogrammer 
[programmet utfører datamaskinvedlikeholdsarbeid]; 
datamaskiner for bruk innen dataadministrasjon; 
databehandlingprogrammer innregistrert på 
maskinlesbare databærere; databrikker; 
datanettverksadaptere; datanettverkshub; 
datalagringsenheter; dataprosessorer; 
databehandlingssystemer; datagrafikkprogrammer; 
dataservere; datanettverksrutere; 
datanettverksmaskinvare; dataterminaler; databuffere; 
dataoperativsystemer; databehandlingprogrammer; 
datasystemer; dataspillplater; dataskjermer; 
datamaskiner; datanettverksbroer; 
datanettverksbrytere; dataoperativprogrammer; 
databehandlingsapparater; databehandlingsutstyr; 
databrikkesett; dataskjermrammer; 
dataspillplatekassetter; datahansker; datatastaturer; 
datalogger; databrikkeinduktorer; dataspillkassetter; 
dataspillprogrammer; datamaskinkabel; 
datamaskinpenn; datamus; datamaskinhovedkort; 
datasynkroniseringskabler; 
datakommunikasjonsapparater; datautgangsterminaler; 
datamaskinakseleratorkort; datakassetter; 
datalagringsmedier; datainngangsterminaler; 
datamaskinmodemer; datanettverk; datakortadaptere; 
datainnsamlingsapparater; databrytere; 
databasemotorer; datalagringsskiver; dataplotter; 
dataoverføringskabler; datamaskinbånd; 
datamaskinbusser; databaser; dataoverføringsnettverk; 
datamaskinmoduler; datakommunikasjonsmottakere; 
datautvekslingsenheter; datamaskinkabinetter; 
datatavler; datagjenvinningsenheter; 
datatastaturkontrollere; datadisketter; datakabler; 
databerøringsskjermer; datalagringsapparater; 
datahjelpeprogrammer; datakabinett; 
datamaskinapparater; dataskjermfiltre; 
datanettverksservere; datafastvare; 
databrikkekortlesere; databrikkekort; dataspilltape; 
dataplugin-kort; datamaskinvarer (hardware); 
datakomponenttesting- og kalibreringsutstyr; 
datalagringsenheter og media; dataloggere og -
opptakere; datakomponenter og -deler; 
datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
datamaskinvare og fastvare; dataperiferiutstyr og 
tilbehør; datahovedkretskort og datterkort; 
dataarbeidsstasjoner [maskinvare]; datamaskinvare for 
telekommunikasjon; datamaskinprogrammer for 
filhåndtering; datamaskiner for fjernmåleravlesning; 
datamaskinvare for spill; datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere; databehandlingsapparater for 
sanntid; dataterminaler for bankformål; databrikker for 
multiprosessorer; datamaskinvare for lysstyring; 
dataopptakere for biler; datamaskinvare i form av 
nettverksdatalagring; datadokumentasjon i elektronisk 
form; datamaskinenheter i form av armbånd; 
datanettverkshub, brytere og rutere; datamaskiner for 
autonome kjøretøyer; datamaskiner for styring av 
flykontrollenheter; datasystemer for automatisert 
kjøretøyskontroll; datamaskinvare for lyd- og 
videosignalbehandling; datamaskinvare for virtuell 
virkelighet; datamaskinvare for utvidet virkelighet; 
datakort for lokalnett [LAN]; datamaskiner til bruk med 
sykler; databehandlingsutstyr og tilbehør (elektrisk og 
mekanisk); datamaskiner for dykking under vann; 
datastyrte apparater for analyse av kjøretøymotorer; 
datamaskinvare for å spore sjåførers kjøreatferd; 
dataspillprogrammer som er nedlastbare via internett; 
databærere som inneholder lagrede typografiske 
skrifttyper; datamaskinvare for ruting av lyd-, video- og 
digitale signaler; datamaskiner og brukerveiledninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
datamaskinvaremoduler for bruk på elektroniske 
enheter som bruker Internet of Things [IoT]; 
periferiutstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
forhåndsinnspilte databærere for bruk med 
datamaskiner; elektroniske databaser spilt inn på 
datamedia; digital musikk (nedlastbar) fra en datastyrt 
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database eller internett; krypterte elektroniske 
databrikkekort for identifisering av visse brukere av 
datamaskiner og mobiltelefoner; lesere 
[databehandlingsutstyr]; monitorer [datamaskinvare]; 
koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; nedlastbare 
dataspillprogrammer; mobile datamottakere; 
kroppsbårne datamaskiner; innspilte 
dataspillprogrammer; skanner [databehandlingsutstyr]; 
mus [databehandlingsutstyr]; optiske databærere; 
magnetiske databærere; trådløs datamus; trådløse 
dataperiferienheter; styreballer [dataperiferiutstyr]; 
nedlastbar datagrafikk; mikrobrikker [datamaskinvare]; 
bærbare datamaskiner; interaktive 
dataspillprogrammer; meldetrykker (datalogger); 
nedlastbare dataspill; håndholdte datamaskiner; 
berøringsfølsomme dataskjermer; elektroniske 
databærere; interaktive datasystemer; arbeidsstasjoner 
[dataenheter]; synkrone dataenheter; optiske 
datalinker; interaktive dataoverføringsapparater; 
optiske datalagringsstasjoner; mobile dataapparater; 
maskinlesbare databærere; dreibare 
datamaskinstativer; elektronisk databehandlingsutstyr; 
mobile datakommunikasjonsapparater; 
arbeidsstasjoner [datamaskiner]; elektroniske 
databaser; mikrokretser (databærere); innspilte 
datafiler; interaktive databaser; kroppsbårne 
datamaskinperiferiutstyr; minnekort [datamaskinvare]; 
bufferminneenheter [datamaskinvare]; stasjonære 
datamaskiner; hukommelseslager for datamaskiner; 
tastaturer for datamaskiner; høyttalere for 
datamaskiner; parallellporter for datamaskiner; 
innenheter for datamaskiner; diskettstasjon [for 
datamaskiner]; grensesnitt for datamaskiner; 
plateskiftere for datamaskiner; grensesnittkort for 
databehandlingsutstyr; skrivehoder for dataskrivere; 
antirefleksfiltre for datamonitorer; beskyttelsesfilm for 
dataskjermer; skjermfilter for dataskjermer; datterkort 
for datamaskiner; faxmodemkort for datamaskiner; 
klokkegeneratorer for datamaskiner; etuier til 
datalagringsenheter; dokumentskrivere for 
datamaskiner; grensesnittmoduler for datamaskiner; 
styreplater for datamaskiner; omslag for 
datalagringsenheter; kjøleelementer for datamaskiner; 
grensesnittenheter for databusser; grafikkort for 
datamaskiner; tilleggskort for datamaskiner; kretskort 
for datamaskiner; apparater for datamaskingrensesnitt; 
maskinvare for dataminne; programmer for 
datamaskiner; styringsenheter for datamaskiner; 
stativer for datautstyr; terminaler for databehandling; 
joysticker for datamaskiner; maskinvare for 
datakommunikasjon; oppringingsenheter for 
datanettverk; minner for databehandlingsutstyr; 
lagringsstativer for datamaskinplater; dokkingstasjoner 
for datamaskiner; utdanningsapplikasjoner for 
datamaskiner; komponenter for datamaskiner; 
bygningskomponenter for datamaskiner; apparater til 
dataformidling; programmeringsenheter for 
datamaskiner; støvdeksler til datamaskiner; skjermer 
for datamaskiner; deksler for datamaskintastaturer; 
sjansespill for datamaskin; faksmodemkort for 
datamaskiner; skjermkort for datamaskin; harddisker 
for datamaskiner; platelager for datamaskiner; 
utvidelseskort for datamaskiner; alt-i-ett-datamaskiner; 
krypterte elektroniske databrikkekort; tomme 
magnetiske databærere; magnetisk databærere, 
innspillingsplater; notisbok i form av datamaskin; 
forhåndsinnspilte magnetiske databærere; tynn klient 
datamaskiner; nettverkstilsluttet datalager [NAS]; 
festebraketter tilpasset datamaskiner; festebraketter 
tilpasset dataskjermer; tomme elektroniske 
databrikkekort; etuier tilpasset datamaskiner; cD-
stasjoner til datamaskiner; cD-platestasjoner for 
datamaskiner; magnetiske og optiske databærere; 
elektroniske komponenter for datamaskiner; 
håndleddstøtte for brukere av datamus; 
dokkingstasjoner for bærbare datamaskiner; tomme 
harddisker for datamaskiner; tomme blekkpatroner for 
datamaskinskrivere; kjøleputer for trådløse 
datamaskiner; nedlastbare verktøy for datamaskiner; 

bærbare harddiskstasjoner for datamaskiner; 
skjermfiltre for datamaskiner og fjernsyn; perifere 
enheter for datagjengivelse; hyllestativer tilpasset for 
datamaskinvare; hjelpeprogrammer for å utføre 
datasystemdiagnostikk; nedlastbare skjermsparere for 
datamaskiner; deksel (formet) for datamaskiner; 
forseglede diskettomslag til dataplater; digitale kart for 
datamaskiner; batteriladere for bærbare datamaskiner; 
bærevesker til mobile datamaskiner; fleksible 
flatskjermer for datamaskiner; antirefleksfiltre for TV- og 
dataskjermer; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
datastyring; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
dataoverføring; platestasjoner og drivere for 
datamaskiner; kjøleelementer for bruk i datamaskiner; 
bærevesker tilpasset for datamaskiner; tomme plater 
for datamaskiner; tomme disketter for datamaskiner; 
støvdeksel for datamaskiner, formet; blekkpatroner, 
tomme, for dataskrivere; hodetelefoner for bruk med 
datamaskiner; printere for bruk med datamaskiner; 
armstøtte for bruk med datamaskiner; minneenheter for 
bruk med databehandlingsutstyr; kjølere til prosessorer 
for databehandlingsapparater; fastvare for periferiutstyr 
til datamaskiner; håndleddstøtter for bruk med 
datatastaturer; skrifttypefonter på magnetiske 
databærere; etuier tilpasset nettbok-datamaskiner; 
bærevesker spesielt tilpasset datamaskinskrivere; 
operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
maskinlesbare databærere innspilt med programmer; 
magnetisk krypterte kort for databærere; etuier tilpasset 
for bærbare datamaskiner; nedlastbare 
bakgrunnsbilder til datamaskiner og telefoner; 
innvendige kjølevifter for datamaskiner [maskinvare]; 
skap tilpasset til å inneholde datamaskiner; cD-spillere 
for bruk med datamaskiner; intelligente portaler for 
dataanlyse i sanntid; periferienhet tilpasset for bruk 
med datamaskiner; skjermfiltre tilpasset for bruk med 
dataskjermer; rengjøringsartikler for magnetiske eller 
optisk databærere; virtuelt privat datanettverk [VPN] -
maskinvare; tomme elektroniske databrikkekort [tomme 
smartkort]; grensesnittkort for databehandlingsutstyr i 
form av trykte kretser; elektroniske databrikker for 
produksjon av integrerte kretser; apparater for 
behandling, overføring og lagring av 
databaseinformasjon; tegneapparater og instrumenter 
tilpasset for bruk med datamaskiner; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for bruk med kroppsbårne 
datamaskinenheter; elektroniske publikasjoner spilt inn 
på datamedia; trådløse fjernkontroller for bærbare 
elektroniske anordninger og datamaskiner; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare] fra databaser eller Internett; 
pereferiutstyr tilpasset til bruk med datamaskiner og 
andre smartenheter; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare] online fra databaser eller Internett; 
interaktive kasinospill levert via en datamaskin eller 
mobil plattform; ringetoner, grafikk og musikk som er 
nedlastbar via et globalt datanettverk og trådløse 
enheter; generatorer for tidsdata; 
kommunikasjonsdatamaskiner; superdatamaskiner; 
minidatamaskiner; multifunksjonsdatatastaturer; 
mikrodatamaskin; teledataterminaler; 
computerdatabaseservere; prosessdatamaskiner; 
kvantedatamaskiner; superminidatamaskiner; 
interaktive multimediadataspillprogrammer; 
navigasjonsdatamaskiner for biler; tilleggskort for 
mikrodatamaskiner; lommedatamaskiner for å gjøre 
notater; lAN [lokalt nettverk] tilgangspunkt for tilkobling 
av nettverksdatamaskinbrukere; systemverktøy; 
systemchip [SoC]; bærbare intercom-systemer for 
nødbruk; innebygde elektroniske systemer for 
kjøreassistanse; innebygde elektroniske systemer for  
parkeringsassistanse; instrumenter for reduksjon av 
støy i systemer for opptak av lydsignaler; elektroniske 
systemer om bord i landkjøretøy for å gi 
kjøreassistanse; integrerte elektroniske systemer for 
biler for å unngå farer og kollisjoner; innebygde 
elektroniske systemer som hjelper til med å 
vedlikeholde eller skifte kjørefelt under kjøring; trådløse 
kontroller for ekstern overvåking og styring av funksjon 
og status for andre elektriske, elektroniske og 
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mekaniske enheter eller systemer; 
satellittnavigasjonssystem for sykler; smartkontroller for 
produksjonssystem; elektronisk 
avgiftsinnkrevingsystem [ETC]; kanalsystem for 
elektriske kabler; mobiltelefonapparater med innebygd 
telefakssystem; elektronisk tilgangskontrollsystem for 
bygninger; telefoner med innebygget interkomsystem; 
globalt posisjoneringssystem apparater [GPS-]; 
elektronisk adgangskontrollsystem for automatiserte 
dører; integrert elektronisk farevarslingssystem for biler;
sikkerhetsalarmsystem [annet enn for kjøretøy]; 
lasermålingssystemer; operativsystemprogrammer; 
høyttalersystemer; brannslokkingssystemer; 
nettverksoperativsystemprogrammer; 
videoovervåkingssystemer; 
videobilledbehandlingssystemer; 
kjøretøysporingssystemer; 
trafikkskiltgjenkjenningssystemer; 
hjemmekinosystemer; radarsystemer; alarmsystemer; 
operativsystemer; alarmovervåkingssystemer; 
dronedetekteringssystemer; videokonferansesystemer; 
talebehandlingsystemer; surroundlydsystemer; dVD-
mikrosystemer; satellittnavigasjonssystemer; 
biometriske identifikasjonssystemer; biometriske 
adgangskontrollsystemer; biometriske 
stemmegjenkjenningssystemer; elektroniske 
navigasjonssystemer; elektroniske kontrollsystemer; 
elektriske adgangskontrollsystemer; 
byggestyringssystemer [BMS]; 
bilunderholdningssystemer [ICE]; lokale 
mobiltelefonsystemer; salgssystemer [POS]; 
tilgangskontroll- og alarmovervåkingssystemer; 
elektroniske globale posisjoneringssystemer; 
operativsystemprogrammer for smarttelefoner; 
operativsystemprogrammer for smart-TV; 
fartsstyringssystemer for kjøretøy; 
multikamerasystemer for kjøretøy; fjernkontroller for 
multimediesystemer; styringssystemer for missiler; 
toveis trådløse kommunikasjonssystemer; 
automatiseringssystemer til hjemmet; innendørs 
posisjoneringssystemer [IPS]; 
kommunikasjonssystemer for hjelmer; elektroniske 
salgssystemer [EPOS]; innebygde elektroniske 
bremsesystemer; kjøreassistentsystemer for 
motorkjøretøy; multimedianavigasjonssystemer for 
kjøretøy; kjøretøynavigasjonssystemer med interaktive 
skjermer; autonome kjørekontrollsystemer for kjøretøy; 
monitorer for overvåking av kryosystemer; elektroniske 
førerskjermsystemer for kjøretøy; maskinvare for 
elektroniske kjøreassisteringssystemer; autonome 
kjøresystemer med interaktive skjermer; integrerte 
elektroniske sikkerhetssystemer for landkjøretøyer; 
elektroniske distribusjonssystemer for lyd- og 
videosignaler; integrerte elektroniske førersystemer for 
landkjøretøyer; temperaturkontrollapparater for bruk i 
varmesystemer i kjøretøy; simulatorer for opplæring av 
operatører i våpensystemkontroll; audiovisuelle 
underholdningssystemer for bruk i biler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
multispektrale fluorescerende bildesystemer [MFIS] for 
vitenskapelig bruk; høyttalersystemer bestående av 
høyttalere og kabinetter for bruk med høyttalere; 
trådløse kontrollenheter for fjernovervåking og kontroll 
av funksjonen og statusen til sikkerhetssystemer; 
nedlastbar digital musikk; nedlastbar grafikk for 
mobiltelefoner; nedlastbar grafikk for mobiler; 
nedlastbar informasjon om spill; nedlastbar mobilapp 
for bestilling og levering av mat; nedlastbar digital 
musikk fra MP3-internettsider; nedlastbar mobilapp for 
bestilling og levering fra et virtuelt kjøkken; digital 
musikk som er nedlastbar fra Internett; 
nedlastbare barnebokserier; nedlastbare musikkopptak; 
nedlastbare filmer; nedlastbare billedfiler; nedlastbare 
podkaster; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
videoopptak; nedlastbare skrifttyper; nedlastbart 
undervisningskursmateriell; nedlastbare 
mobilkuponger; nedlastbare publikasjoner; nedlastbare 
medier; nedlastbare multimediefiler; nedlastbare 
postkort; nedlastbare utdanningsmedier; nedlastbare 

videospillprogrammer; nedlastbare lydopptak; 
nedlastbare mobilapplikasjoner for styring av 
informasjon; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
overføring av informasjon; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for bestilling av drosjer; nedlastbare 
ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner i form av magasiner; 
nedlastbare elektroniske bøker innen golfinstruksjon; 
nedlastbare skrifttyper via elektronisk overføring; 
nedlastbare maler for utforming av audiovisuelle 
presentasjoner; nedlastbare kryptonøkler for mottak og 
bruk av kryprovaluta; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner relatert til spill; nedlastbare applikasjoner 
for bruk på mobile enheter; nedlastbare elektroniske 
gratulasjonskort for sending med vanlig post; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
magasiner om videospill; applikasjoner, nedlastbare; 
telefonringetoner [nedlastbare]; elektroniske 
publikasjoner. [nedlastbare]; elektroniske noteark, 
nedlastbare; elektroniske nedlastbare publikasjoner 
innen videospill; apparater for NIALM-teknikk 
[nonintrusive appliance load monitoring]; 
applikasjonsprosessorer; applikasjoner til 
sportsveddemål; applikasjoner til  
informasjonsgjennfinning; applikasjonsspesifikke 
integrerte kretser; maskin-til-maskin [M2M] -
applikasjoner; karbon nanorør for bruk i ekstremt små 
elektroniske og mekaniske applikasjoner; 
mobilapplikasjoner; arbeidsflytapplikasjoner; kontor- og 
forretningsapplikasjoner; mobilapplikasjoner for 
taxibestilling; telemetrienheter for motorapplikasjoner; 
utdanningsapplikasjoner for nettbrett; 
utdanningsapplikasjoner for mobiler; 
tilgangsgrensesnitt for administrasjon av private 
kretsnettverk; videokameraer for analyse av golfslag; 
instrumenter for analyse av fotografier; apparater for 
analyse av surhetsgrad; apparater for analyse av fint 
støv; apparater for måling, overvåking og analyse av 
strømforbruk; enheter for analyse av proteinsekvens 
brukt som laboratorieapparat; analysatorer for 
forskningslaboratorier for måling, testing og analyse av 
blod og andre kroppsvæsker; analyseapparater for luft; 
analyseapparater for gass; analyseinstrumenter for 
fotogrammetriske formål; analyseapparater [unntatt for 
medisinsk bruk]; lysbilder for mikroanalyse; apparater 
for fuktighetsanalyse av huden, ikke for medisinske 
formål; gassanalyseapparater; vekter med 
kroppsmasseanalyser; landmålerkjeder; brillekjeder; 
instrumenter for polymerasekjedereaksjon [PCR] for 
vitenskapelig bruk; instrumenter for sanntid 
polymerasekjedereaksjon [PCR] for vitenskapelig bruk; 
apparater for kunstig intelligens; humanoide roboter 
med kunstig intelligens; industrielle 
automatiseringskontroller; 
hjemmeautomatiseringsenheter; regnskapsmaskiner; 
internettservere; internettelefoner; 
karbonmonoksidvarslere; karbondioksid-detektorer; 
elektroniske karbondioksidmonitorer [andre enn for 
medisinske formål]; elektroniske 
karbondioksidopptakere [andre enn for medisinske 
formål]. 

  Klasse 35   Tilveiebringe forbrukerproduktinformasjon om 
programvare; tilveiebringe forbrukerproduktrådgivning 
om programvare; rådgivning av forretningsplanlegging; 
rådgivning for bedriftsmarkedsføring; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivning om byttehandel; 
rådgivning om markedsundersøkelser; rådgivning 
vedrørende reklamestrategi; rådgivning vedrørende 
forretningsdokumenter; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; rådgivning vedrørende 
revisionsvirksomhet; rådgivning vedrørende 
personellrekruttering; rådgivning vedrørende 
markedsundersøkelser; rådgivning i salgsteknikker og 
salgsprogrammer; rådgivning vedrørende 
forretningseffektivitet; rådgivning vedrørende 
annonsering; rådgivning innen karriereplanlegging; 
rådgivning innen arbeidsformidling; rådgivning innen 
direktemarkedsføring; rådgivning innen 
virksomhetsprofilering; rådgivning innen 
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personellplassering; rådgivning vedrørende 
bedriftsoppkjøp; rådgivning vedrørende 
skatteberegning; rådgivning vedrørende 
bedriftsorganisasjon; rådgivning innen markedsføring; 
rådgivning knyttet til forretningsreklame; rådgivning i 
forbindelse med overtagelser; rådgivning knyttet til 
markedsundersøkelser; rådgivning knyttet til 
beskatning; rådgivning og bistand for bedriftsledelse; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivning vedrørende PR-strategi; rådgivning om 
rekruttering av nyutdannede; rådgivning vedrørende 
forretningsorganisasjon og forretningsdrift; rådgivning 
vedrørende rekruttering av advokatsekretærer; 
rådgivning vedrørende forretningsorganisering og -
økonomi; rådgivning vedrørende forretningsledelse av 
produksjonsvirksomheter; rådgivning vedrørende 
forretningsledelse og foretaksorganisering; rådgivning 
angående ledelse av treningsklubber; rådgivning 
vedrørende forretningsdrift av helseklubber; rådgivning 
vedrørende risikostyring [forretning]; rådgivning og 
informasjon vedrørende regnskap; rådgivning 
vedrørende valg av ledelse; rådgivning innen 
virksomhets- og kontinuitetsplanlegging; rådgivning 
innen  optimalisering av søkemotorer; rådgivning 
relatert til bedriftsledelse og organisering; rådgivning 
vedrørende rekruttering for advokater; rådgivning 
knyttet til valg av personell; rådgivning vedrørende 
markedsføringstjenester for virksomheter; rådgivning 
relatert til salg av virksomheter; rådgivning til 
handelsbedrifter vedrørende forretningen; rådgivning til 
industriforetak vedrørende forretningen; rådgivning 
innen franchisedrift for virksomheter; rådgivning innen 
demografi for markedsføringsformål; rådgivning i 
forbindelse med flytting av virksomheter; rådgivning 
knyttet til verdsetting av virksomheter; rådgivning 
relatert til bedriftsledelsen til helseklubber; pr-
rådgivning; forretningsundersøkelser og -rådgivning; 
rådgivning og informasjon om forretningsorganisasjon 
og -ledelse; rådgivning og informasjon vedrørende 
kommersiell forretningsledelse; rådgivning vedrørende 
markedsføring av kjemiske produkter; rådgivning 
vedrørende organisering av reklamekampanjer for 
forretninger; rådgivning relatert til etablering og ledelse 
av forretninger; rådgivning knyttet til analyse av 
forbrukeres kjøpsvaner; rådgivning knyttet til 
organisering og ledelse av virksomheter; rådgivning om 
organisering eller ledelse av et handelsselskap; 
rådgivning vedrørende forretningsledelse, også via 
internettet; rådgivning vedrørende 
forretningsorganisering og -ledelse inkludert 
personalledelse; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; profesjonell rådgivning 
vedrørende personaladministrasjon; konsulenttjenester 
og rådgivning vedrørende forretningsledelse; 
informasjon og rådgivning vedrørende utenrikshandel; 
profesjonell rådgivning vedrørende markedsføring; 
virksomhetsorganisering og rådgivning  innen 
personalledelse; tilveiebringe rådgivning innen 
salgsmetoder og -teknikker; assistanse og rådgivning 
knyttet til virksomhetsledelse og -organisering; 
rådgivning om analyse av forbrukeres kjøpsvaner og 
behov, basert på sensoriske, kvalitative og kvantitative 
data; annonsering, markedsføring og salgsfremmende 
rådgivning, rådgivnings- og bistandstjenester; 
bedriftsledelse, inkludert rådgivning om demografiske 
saker; bistand og rådgivning innen organisering og 
ledelse av virksomheter; tilveiebringe rådgivning innen 
markedsføring av kjemiske produkter; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning til forbrukere vedrørende 
valg av produkter og artikler for innkjøp; 
rådgivningstjenester for avisannonsering; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
rådgivningstjenester vedrørende lønn; 
rådgivningstjenester vedrørende personellplassering; 
rådgivningstjenester vedrørende databehandling; 
rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsplanlegging; rådgivningstjenester 
vedrørende utenrikshandel; rådgivningstjenester 
vedrørende forretningsstrategier; rådgivningstjenester 

vedrørende salgsfremstøt; rådgivningstjenester 
vedrørende forretningsregnskap; rådgivningstjenester 
innen virksomhetsanalyse; rådgivningstjenester innen 
sponsorsøk; rådgivningstjenester  innen 
arbeidsformidling; rådgivningstjenester vedrørende 
franchisevirksomhet; rådgivningstjenester vedrørende 
bedriftsledelse; rådgivningstjenester relatert til 
bedriftsstrukturen; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende regnskap; 
rådgivningstjenester vedrørende kommersiell handel; 
rådgivningstjenester vedrørende elektronisk 
databehandling; rådgivningstjenester vedrørende 
salgsfremmende aktiviteter; rådgivningstjenester 
vedrørende forretningsledelse og forretningsdrift; 
rådgivningstjenester knyttet til reklame for 
franchisebedrifter; rådgivningstjenester innen 
markedsføring på internett; rådgivningstjenester 
vedrørende annonsering, publisering og markedsføring; 
rådgivningstjenester (Forretnings-) vedrørende ledelse 
av forretninger; rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsledelse av kommersielle foretak; 
rådgivningstjenester (Forretnings-) vedrørende 
etablering av franchisevirksomheter; 
rådgivningstjenester (Forretnings-) vedrørende 
utnyttelse av oppfinnelser; rådgivningsvirksomhet innen 
reklame og salgsfremmende tjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende søk etter sponsorer; 
rådgivnings- og veiledningstjenester knyttet til 
rekruttering av medarbeidere; rådgivningstjenester 
knyttet til innkjøp av varer og tjenester; 
bedriftskonsultasjons- og rådgivningstjenester; 
bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; 
skatteberegninger og rådgivningstjenester; 
ansettelsesveiledning og -rådgivningstjenester; 
tariffinformasjon og rådgivningstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
bistand, rådgivningstjenester og konsultasjoner 
vedrørende forretningsplanlegging; bistand, 
rådgivningstjenester og konsultasjon vedrørende 
forretningsledelse; bistand, rådgivningstjenester og 
konsultasjon vedrørende forretningsorganisering; 
veilednings- og rådgivningstjenester knyttet til import-
eksportagenturer; tilveiebringe informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til e-handel; kommersielle 
informasjons- og rådgivningstjenester for forbrukere om 
skjønnhetspleieprodukter; kommersielle informasjons- 
og rådgivningstjenester for forbrukere om 
sminkeprodukter; kommersielle informasjons- og 
rådgivningstjenester for forbrukere om 
kosmetikkprodukter; veilednings- og 
rådgivningstjenester knyttet til innkjøp av varer for 
andre; forretningsforhandling og rådgivningstjenester 
innen salg av produkter og fremstilling av tjenester; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale; bedriftsledelsesrådgivning; 
personalrådgivning; forretningsrådgivning; 
bedriftsrådgivning; markedsrådgivning; 
markedsføringsrådgivning; 
bedriftsrekrutteringsrådgivning; ledelsesrådgivning; 
ansettelsesrådgivning; personaladministrasjons- og 
ansettelsesrådgivning; skatterådgivning [regnskap]; 
selvangivelsesrådgivning [regnskap]; tilveiebringe 
forbrukerproduktrådgivning; bedriftsrådgivning og -
konsultasjon; bedriftsrådgivning til bedrifter; 
bedriftsrådgivning til enkeltpersoner; 
risikostyringsrådgivning for bedrifter; bedriftsrådgivning 
vedrørende markedsføring; bedriftsrådgivning 
vedrørende franchisevirksomhet; 
bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bedriftsledelsesrådgivning via 
Internett; bedriftsrådgivning relatert sandwichbardrift; 
forretningsrådgivning vedrørende regnskap; 
forretningsrådgivning vedrørende avhending; 
organisasjonsrådgivning innen 
kundelojalitetsprogrammer; bedriftsledelsesrådgivning 
innen forretningsreiser; bedriftsrådgivning vedrørende 
annonsering; bedriftsrådgivning relatert til 
produktutvikling; bedriftsrådgivning relatert til 
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vekstfinansiering; bedriftsrådgivning relatert til 
restaurantdrift; forretningsrådgivning knyttet til 
produksjon; tilveiebringe markedsføringsrådgivning for 
produsenter; bedriftsrådgivning knyttet til 
produktproduksjon; regnskapsrådgivning knyttet til 
beskatning; regnskapsrådgivning knyttet til 
skattemelding; bedriftsrådgivning knyttet til 
franchiserestauranter; tilveiebringe 
forbrukerproduktrådgivning om kosmetikk; 
bedriftsrådgivning vedrørende strategisk 
markedsføring; bedriftsrådgivning i innenfor feltet 
landbruk; forretningsrådgivning vedrørende 
administrering av informasjonsteknologi; 
ledelsesrådgivning vedrørende plassering av 
personale; forretningsrådgivning, innen transport og 
levering; forretningsrådgivning og -ledelse vedrørende 
markedsføringsaktiviteter; forretningsrådgivning 
vedrørende finansiell omorganisering; 
ledelsesrådgivning vedrørende rekruttering av 
personale; virksomhetsrådgivning innen leder- og 
lederskapsutvikling; virksomhetsrådgivning  innen 
katastrofeberedskap og gjenoppretting; 
bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester; bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse; 
forretningsrådgivning knyttet til etablering av 
sandwichbarer; bedriftsrådgivning knyttet til etablering 
av restauranter; bedriftsrådgivning i forbindelse med 
levering av kvalitetsstyringssystemer; 
bedriftsrådgivning knyttet til avvikling av selskaper; 
virksomhetsrådgivning og -veiledning knyttet til 
franchise; tilveiebringe forbrukerproduktrådgivning om 
bærbare datamaskiner; industriell ledelsesrådgivning 
inkludert kostnads-/avkastningsanalyser; 
bedriftsrådgivning relatert til konsultasjoner om 
markedsføring; profesjonell forretningsrådgivning 
vedrørende etablering av forretninger; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukere [forbrukerrådgivning]; 
forretningsrådgivning og -ledelse vedrørende lansering 
av nye produkter; forretningsrådgivning relatert til 
ledelse av virksomheter i offentlige sektor; 
bedriftsrådgivningstjenester; bedriftsrådgivnings- og 
informasjonstjenester; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende databehandling; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende 
foretaksresultater; ledelsesrådgivningstjenester 
vedrørende franchisevirksomhet; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende insolvens; 
ansettelsesrådgivningstjenester vedrørende 
databehandlingspersonell; bedriftsrådgivningstjenester 
innen landbruk; bedriftsrådgivningstjenester knyttet til  
franchisevirksomhet; bedriftsrådgivningstjenester 
vedrørende salg av selskaper; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende ledelse av 
innsamlingsaksjoner; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende etablering av bilforhandler; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende franchising 
av bilforhandlere; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende utvelgelse av datamaskiner; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende 
promotering av innsamlingsaksjoner; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende bruk av 
datamaskiner; bedriftsrådgivningstjenester for å 
bestemme lønns- og lønnsstrukturer; 
bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet; 
forretningsrådgivningstjenester for bestemmelse av 
lønn og graderingsstrukturer gjennom jobbevaluering; 
market intelligence-tjenester; reklame- og 
salgsfremmende tjenester; utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]; presentasjon av varer og 
tjenester; markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for 
apotek; administrative tjenester knyttet til tollklarering; 
administrative tjenester knyttet til tannhelseforsikring; 
administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for 
legemidler; administrative tjenester for medisinske 
henvisninger; administrative tjenester for relokering av 
bedrifter; innkjøp av varer og tjenester for andre 

virksomheter; annonsering av spesielle tjenester for 
promotering av varer; administrative tjenester knyttet til 
omplassering av personale; administrative tjenester 
relatert til registrering av kredittkort; administrative 
tjenester relatert til  henvisning av pasienter; 
tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet til varer og 
tjenester; administrative tjenester knyttet til behandling 
av garantikrav; nettbaserte tjenester innen detaljhandel 
med smykker; nettbaserte tjenester innen detaljhandel 
med håndvesker; nettbaserte tjenester innen 
detaljhandel med leker; nettbaserte tjenester innen 
detaljhandel med klær; nettbaserte tjenester innen 
detaljhandel med kosmetikk; rådgivende tjenester 
knyttet til virksomhetsorganisering og -ledelse; 
tilveiebringe transportdokumentasjon for andre 
[administrative tjenester]; administrative tjenester i 
forbindelse med henvisninger til sykehus; 
administrative tjenester knyttet til henvisninger for 
forsikringsagenter; administrative tjenester knyttet til 
referanser for hovedentreprenører; administrative 
tjenester knyttet til aksjekjøpsordninger for ansatte; 
utarbeidelse av kontrakter for fremskaffelse av 
tjenester, for andre; reklametjenester, salgsfremmende 
tjenester og markedsføringstjenester vedrørende 
kjøretøyer; utarbeidelse av kontrakter for andre, for å 
tilveiebringe tjenester; behandling av 
telefonhenvendelser om annonserte varer og tjenester; 
promotering av varer og tjenester gjennom sponsing av 
idrettsarrangementer; rådgivende tjenester for 
forbereding og gjennomføring av kommersielle 
transaksjoner; markedsføring av varer og tjenester for 
andre gjennom kundebonusprogrammer; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
rabattkortprogrammer; forretningsadministrative 
tjenester for behandling av salg over Internett; 
administrative tjenester knyttet til henvisning av klienter 
til advokater; markedsføring av varer og tjenester for 
andre ved å tilby sponsorer å knytte egne varer og 
tjenester til idrettskonkurranser; markedsføring av varer 
og tjenester for andre ved å tilby sponsorer å knytte 
egne varer og tjenester til idrettsaktiviteter; 
markedsføring av varer og tjenester for andre ved å 
tilby sponsorer å knytte egne varer og tjenester til 
utmerkelsesordninger; formidling av avtaler om kjøp og 
salg av varer og tjenester; presentasjon av selskaper 
og deres varer og tjenester på internett; formidling av 
plass på nettsteder for reklame av varer og tjenester; 
markedsføring av varer og tjenester gjennom sponsing 
av internasjonale sportsarrangementer; fremming av 
salg av andres varer og tjenester  gjennom 
markedsføringarrangementer; fremskaffelse av plass 
på nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og 
tjenester, for andre; administrasjon av insentivordninger 
for å fremme salg av andres varer og tjenester; 
markedsføring av andres varer og tjenester gjennom et 
lojalitets- og belønningskortprogram; promotere varer 
og tjenester for andre via et globalt datanettverk; 
markedsføre varer og tjenester fra andre gjennom 
distribusjon av rabattkort; formidling av avtaler for 
andre om kjøp og salg av varer og tjenester; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
reklame på nettsider; tilveiebringe administrative 
tjenester innen høyere utdanning for akademiske 
institusjoner; tilveiebringe administrative tjenester 
knyttet til online påmelding til akademiske kurs; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; administrativ 
behandling av kjøpsordre innen rammen for tjenester 
tilveiebrakt via postordreforetak; fremme salg av 
tjenester [på vegne av andre] gjennom organisering av 
annonser og reklame; promotering av salg av andres 
varer og tjenester med tildeling av bonuspoeng ved 
bruk av kredittkort; promotering av salg av varer og 
tjenester for andre gjennom distribusjon av trykksaker 
og salgsfremmende konkurranser; tilveiebringelse av 
søkbar nettbasert annonseguide med varer og tjenester 
av andre nettbaserte forhandlere på internettet; 
demonstrasjon av varer og tjenester på elektronisk 
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måte, også til fordel for såkalt teleshopping- og 
hjemmeshopping; markedsføring av andres varer og 
tjenester gjennom administrasjon av ordninger for 
salgs- og markedsføringsinsentiver som innbefatter 
rabattkuponger; reklame, inkludert markedsføring av 
andres produkter og tjenester gjennom sponsor- og 
lisensavtaler knyttet til internasjonale 
sportsarrangementer; administrering av rabattordninger 
som gir deltakerne mulighet for rabatt på varer og 
tjenester gjennom bruk av rabattmedlemskort; 
annonsering av tjenester for andre forhandlere, som 
muliggjør kunder enkel sammenligning av tjenestene 
fra disse forhandlerne; organisering for en tredjepart av 
telefonvelkomsttjenester og telefonresepsjonstjenester; 
fotokopieringstjenester; sponsorsøktjenester; 
markedsvurderingstjenester; 
prissammenligningstjenester; 
tekstbehandlingstjenester; 
varemerkerevalueringstjenester; 
markedsføringsbyråtjenester; sekretærtjenester; 
telemarkedstjenester; rasjonaliseringseksperttjenester; 
bedriftsmeglertjenester; innkjøpsagenttjenester; 
personalutplasseringstjenester; 
reklameundersøkelsestjenester; mediekjøpstjenester; 
varemerkestrategitjenester; gavelistetjenester; 
mediahåndteringstjenester; 
bedriftskommunikasjonstjenester; 
personalbyråtjenester relatert til elektronikkindustrien; 
informasjonstjenester for kommersiell salg; 
telefonsvartjenester for utilgjengelige abonnenter; 
modelltjenester for reklame og salg; konsulenttjenester 
vedrørende forretningsstrategi; administrasjon av 
forhåndsbetalte helsetjenester; administrativ bistand og 
databehandlingstjenester; faktureringstjenester innen 
energi; forretningsanalyse- og informasjonstjenester og 
markedsundersøkelser; undersøkelsestjenester innen 
reklame; nettbaserte kommersielle 
informasjonstjenester; databehandlingstjenester innen 
helsevesenet; databehandlingstjenester innen 
lønningsområdet; markedsføringstjenester innen 
tannbehandling; databehandlingstjenester innen 
transportområdet; markedsføringstjenester innen 
restauranter; markedsføringstjenester innen reiser; 
outsourcingstjenester innen næringsvirksomhet; 
outsourcingstjenester innen virksomhetsanalyse; 
kostnadsstyring innen helsetjenester; varemesse- og 
kommersielle utstillingstjenester; formidlingstjenester 
innen reklame; støttetjenester innen 
virksomhetsledelse; detaljhandeltjenester vedrørende 
maskinvare; engrossalgtjenester vedrørende 
maskinvare; engrossalgstjenester vedrørende kakao; 
engrossalgstjenester vedrørende kaffe; 
engrossalgstjenester vedrørende yoghurtis; 
engrossalgstjenester vedrørende konditorvarer; 
engrossalgstjenester vedrørende desserter; 
engrossalgstjenester vedrørende spill; 
engrossalgstjenester vedrørende festdekorasjoner; 
engrossalgstjenester vedrørende sportsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende veggbelegg; 
engrossalgstjenester vedrørende syartikler; 
engrossalgstjenester vedrørende gulvbelegg; 
engrossalgstjenester vedrørende tråd; 
engrossalgstjenester vedrørende kjøkkenutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende bordservise; 
engrossalgstjenester vedrørende innredning; 
engrossalgstjenester vedrørende saltøy; 
engrossalgstjenester vedrørende vesker; 
engrossalgstjenester vedrørende paraplyer; 
engrossalgstjenester vedrørende undervisningsartikler; 
engrossalgstjenester vedrørende kontorartikler; 
engrossalgstjenester vedrørende kunstmaterialer; 
engrossalgstjenester vedrørende kunstverk; 
engrossalgstjenester vedrørende våpen; 
engrossalgstjenester vedrørende fryseutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende kjøleutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende nedkjølingsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende oppvarmingsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende belysning; 
engrossalgstjenester vedrørende matlagingsutstyr; 

engrossalgstjenester vedrørende varmeapparater; 
engrossalgstjenester vedrørende vannforsyningsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende kjøkkenkniver; 
engrossalgstjenester vedrørende bestikk; 
engrossalgstjenester vedrørende matlagingsredskaper; 
engrossalgstjenester vedrørende konstruksjonsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende jordflyttingsutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende landbruksutstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende diettpreparater; 
engrossalgstjenester vedrørende kosttilskudd; 
engrossalgstjenester vedrørende smøremidler; 
engrossalgstjenester vedrørende drivstoff; 
engrossalgstjenester vedrørende duftpreparater; 
engrossalgstjenester vedrørende rengjøringsmidler; 
detaljhandelstjenester vedrørende næringsmidler; 
detaljhandelstjenester vedrørende kakao; 
detaljhandelstjenester vedrørende yoghurtis; 
detaljhandelstjenester vedrørende desserter; 
detaljhandelstjenester vedrørende konditorvarer; 
detaljhandelstjenester vedrørende spill; 
detaljhandelstjenester vedrørende festdekorasjoner; 
detaljhandelstjenester vedrørende sportsutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende veggbelegg; 
detaljhandelstjenester vedrørende gulvbelegg; 
detaljhandelstjenester vedrørende syartikler; 
detaljhandelstjenester vedrørende tråd; 
detaljhandelstjenester vedrørende kjøkkenutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende bordservise; 
detaljhandelstjenester vedrørende innredning; 
detaljhandelstjenester vedrørende saltøy; 
detaljhandelstjenester vedrørende paraplyer; 
detaljhandelstjenester vedrørende 
undervisningsartikler; detaljhandelstjenester 
vedrørende kontorartikler; detaljhandelstjenester 
vedrørende kunstmaterialer; detaljhandelstjenester 
vedrørende kunstverk; detaljhandelstjenester 
vedrørende nedkjølingsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende fryseutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende våpen; detaljhandelstjenester vedrørende 
kjøleutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
oppvarmingsutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
matlagingsutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
belysning; detaljhandelstjenester vedrørende 
varmeapparater; detaljhandelstjenester vedrørende 
sanitærutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
vannforsyningsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende navigasjonsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende bestikk; detaljhandelstjenester vedrørende 
anleggsutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
jordflyttingsutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
landbruksutstyr; detaljhandelstjenester vedrørende 
diettpreparater; detaljhandelstjenester vedrørende 
kosttilskudd; detaljhandelstjenester vedrørende 
smøremidler; detaljhandelstjenester vedrørende 
drivstoff; detaljhandelstjenester vedrørende 
rengjøringsmidler; engrossalgstjenester vedrørende 
kjøtt; engrossalgstjenester vedrørende 
rengjøringsartikler; engrossalgstjenester vedrørende 
tekstiler; engrossalgstjenester vedrørende trykksaker; 
engrossalgstjenester vedrørende metallvarer; 
engrossalgstjenester vedrørende toalettartikler; 
detaljhandelstjenester vedrørende kjøtt; 
detaljhandelstjenester vedrørende tekstiler; 
detaljhandelstjenester vedrørende rengjøringsartikler; 
detaljhandelstjenester vedrørende hagearbeidsartikler; 
detaljhandelstjenester vedrørende trykksaker; 
detaljhandelstjenester vedrørende 
tidsmålingsinstrumenter; detaljhandelstjenester 
vedrørende solbruningsapparater; 
detaljhandelstjenester vedrørende sexhjelpemidler; 
detaljhandelstjenester vedrørende hørselsvern; 
detaljhandelstjenester vedrørende fysioterapiutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende dykkerutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende toalettartikler; 
detaljhandelstjenester vedrørende metallvarer; 
forretningsanalyse, -forskning og -
informasjonstjenester; forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; lojalitets-, incitement- og 
bonusprogramtjenester; informasjonstjenester 
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vedrørende databehandling; informasjonstjenester 
vedrørende forretningsforhold; datastyrte 
behandlingstjenester av forretningsinformasjon; 
auksjoneringstjenester vedrørende landbruk; 
fremskaffelse av datastyrte annonseringstjenester; 
annonseringstjenester vedrørende hoteller; 
arbeidsformidlingstjenester vedrørende sykepleiere; 
franchisetjenester innen virksomhetsbistand; 
markedsføringstjenester vedrørende søkemotorer; 
markedinformasjonstjenester vedrørende indeksnivåer; 
detaljhandelstjenester vedrørende tepper; 
annonseringstjenester vedrørende 
motorkjøretøyindustrien; annonseringstjenester 
vedrørende aviser; regnskapstjenester vedrørende 
skoleavgifter; innsamlingstjenester vedrørende 
markedsundersøkelsesdata; modellagenturtjenester 
vedrørende salgsfremstøt; 
forretningsannonseringstjenester vedrørende franchise; 
sekretærtjenester tilveiebrakt av hotell; 
informasjonstjenester vedrørende forretninger; 
markedsinformasjonstjenester vedrørende 
handelsrapporter; online annonserings- og 
markedsføringstjenester; påminnelser av avtaler 
[kontortjenester]; planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; datastyrte online bestillingstjenester; 
auksjons- og omvendte auksjonstjenester; 
informasjonstjenester vedrørende annonsering; 
tilveiebringe auksjonstjenester online; 
auksjonstjenester på Internett; engrossalgstjenester 
vedrørende te; annonseringstjenester for andre; 
administrasjonstjenester for handelsmesser; 
faktureringstjenester for helsevesenet; 
faktureringstjenester for sykehus; faktureringstjenester 
for leger; arbeidsplasseringstjenester for husholdere; 
arbeidsplasseringstjenester for butlere; 
risikovurderingstjenester for bedrifter; sekretærtjenester 
for foretakskontorer; annonseringstjenester for 
forlagsnæringen; arbeidsformidlingstjenester for 
barnepassere; kontortjenester for møteavtaling; 
arbeidsformidlingstjenester for helsepersonell; 
planleggingstjenester for annonsering; 
planleggingstjenester for markedsundersøkelser; 
regnskapstjenester for pensjonfond; 
modellbyråtjenester for reklameformål; 
bestillingstjenester for tredjepart; detaljhandelstjenester 
for smartklokker; detaljhandelstjenester for 
smarttelefoner; reklametjenester for blomsterhandlere; 
datastyrte bedriftsinformasjonstjenester; digitale 
reklametjenester; medisinske transkripsjonstjenester; 
nettbaserte bestillingstjenester; elektroniske 
lagerstyringstjenester; administrative 
lojalitetskorttjenester; produktdemonstrasjons- og 
produktpresentasjonstjenester; personalledelse og 
rekrutteringstjenester; forretningsundersøkelses- og 
informasjonstjenester; nettbaserte 
databehandlingstjenester; utsendelsestjenester av 
reklamemateriell; handelsmesse og -utstillingstjenester; 
nettbaserte bedriftsnettverktjenester; bokføring og 
regnskapstjenester; personaleovergangstjenester 
(outplacement); dokumentkopiering [fotokopitjenester]; 
datastyrte forretningsinformasjonstjenester; 
kommersielle informasjonstjenester; tekstbehandlings- 
og maskinskrivingstjenester; profesjonelle 
rekrutteringstjenester; rekrutterings- og 
utvelgelsestjenester; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; datafangsttjenester; 
sentralbordtjenester; kredittkortregistreringstjenester; 
bilregistreringstjenester; forretningsstrategitjenester; 
modellbyråtjenester; lagerstyringstjenester; 
prisanalysetjenester; reklametjenester; 
markedsrapporteringstjenester; 
forretningsmeglertjenester; innkjøpstjenester; 
forretningssekretariatstjenester; 
maskingskrivingsbyråtjenester; kopieringstjenester; 
bedriftsprofiltjenester; benchmarkingtjenester; 
flyplassadministrasjonstjenester; 
kostnadsvurderingstjenester; 
forretningsmarkedsføringstjenester; 
forretningsekspertisetjenester; reprografisketjenester; 

forbrukermarkedsinformasjonstjenester; 
forretningsinformasjonsagenturtjenester; 
forretningsanalysetjenester; 
personellrekrutteringsbyråtjenester; kontortjenester; 
datastyringstjenester; vikarbyråtjenester; datastyrt 
innsamling av data fra salgssteder for detaljhandel; 
formidling av data relatert til reklame; kontortjenester 
for elektronisk bearbeiding av data; kontortjenester for 
elektronisk sortering av data; kontortjenester for 
elektronisk innsamling av data; samling av statistiske 
data knyttet til virksomheten; samling av statistiske data 
relatert til medisinsk forskning; kommersielle 
informasjonsbyråer [gir forretningsinformasjon, for 
eksempel markedsførings- eller demografiske data]; 
automatisk omordningstjeneste for forretninger; 
salgsfremmende markedsføring gjennom samling av et 
utvalg telekommuniksasjonstilbydere så andre enkelt 
kan se og kjøpe tjenestene; sette inn trykt materiale i 
konvolutter; arbeidsformidling for sekretærer; 
konsulentarbeid innen bedriftsadministrasjon; 
konsulentbistand vedrørende markedssegmentering; 
konsulentvirksomhet i forbindelse med 
virksomhetsovertagelser; konsulentvirksomhet knyttet 
til databehandling; konsulenttjenester knyttet til 
virksomhetsfusjoner; konsulenttjenester vedrørende 
bestilling av kontorrekvisita; konsulenttjenester innen 
transport og levering; konsulenttjenester innen 
prestasjonsbasert markedsføring; konsulenttjenester 
vedrørende sammenslåinger og oppkjøp; 
konsulenttjenester innen administrasjon og ledelse av 
hoteller; skatteberegning og konsulenttjenester; 
bistand, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende 
virksomhetsanalyse; rekrutteringskonsulenter innenfor 
feltet finansielletjenester; bedriftskonsulenttjenester 
relatert til markedsføring av innsamlingsaksjoner; 
reklametjenester for å fremme allmenn bevissthet om 
miljøspørsmål og miljøinitiativer; markedsføring innen 
rammen for software publisering; tilveiebringe 
rådgivning om markedsføring gjennom sosiale medier; 
tilveiebringe informasjon og rådgivning til kunder om 
utvalg av produkter og artikler som skal kjøpes inn; 
rådgivningstjenester knyttet til ledelse av kundesentre; 
rådgivnings- og veiledningstjenester knyttet til 
personellplassering; rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsledelse for industrielle foretak; 
databehandling for innsamling av data til 
forretningsformål; innsamling av data; sortering av data 
i databaser; administrasjon av data-arkiver; 
innregistrering av tekstkommunikasjon og data; 
sammenstilling av matematiske data; oppdatering og 
vedlikeholde av data i databaser; utsendelse av data 
vedrørende forretning; tolkning av data fra 
markedsundersøkelser; behandling, systematisering og 
administrasjon av data; formidling av data i dataformat 
vedrørende forretningsdrift; analyse av data og 
statistikk fra markedsundersøkelser; sammenstilling og 
systematisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
sammenstilling av statistisk data for bruk innen 
vitenskapelig forskning; arrangering og gjennomføring 
av auksjoner og omvendte auksjoner via data- og 
telekommunikasjonsnettverk; datastyrt dataverifisering; 
datastyrt databehandling; datasøk i datafiler, for andre; 
databehandling; datatranskripsjon; 
datainnlastingstjenester; datastyrt lagerbestilling; 
datastyrt kontoradministrasjon; datastyrte 
forretningsundersøkelser; datastyrt lagerstyring; 
databasert lagerkontroll; datastyrt 
lagerlisteutarbeidelse; dataassistert av 
forretningsinformasjon; datastyrt 
markedsundersøkelse; datastyrt regnskap; datastyrte 
forretningsjournaler; datastyrt lagerlisteforberedelse; 
datastyrte regnskapstjenester; datastyrte 
forretningsjournaltjenester; databasetjenester for 
lagerbeholdninger; databehandling for forretninger; 
datasammenstilling for andre; datastyrt samling av 
kundeindekser; datastyrt samling av ordrelister; 
datastyrt utarbeidelse av lønningslister; datastyrt 
sammenstilling av lagerregister; datastyrt regnskap 
(Utarbeidelse av -); datastyrt virksomhetsstyring [for 
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andre]; datastyrte markedsføringstjenester for 
virksomheter; datastyrte informasjonstjenester til 
evalueringer av forretningsmuligheter; administrasjon 
og samling av datastyrte databaser; samling av 
databaser; verifikasjon av databehandling; automatisert 
databehandling; elektronisk databehandling; 
administrativ databehandling; rekruttering av 
datapersonell; salg (detaljhandel) av dataprogrammer; 
salg (engroshandel) av dataprogrammer; fremskaffelse 
av datastyrt forretningsstatistikk; markedsføring via 
databaser; systematisering av informasjon til 
databaser; innsamling av informasjon til databaser; 
reklametjenester relatert til databaser; 
bemmaningsbyråtjenester for mennesker med 
datakunnskaper; samling og systematisering av 
informasjon i databaser; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon via dataterminaler; 
sammenstilling av informasjon i datastøttede registre; 
administrativ behandling av datastøttede innkjøpsordre; 
innsamling og innlegging av informasjon i databaser; 
online promotering av datanettverk og nettsteder; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til 
databehandling; innsamling og systematisering av 
informasjon til databaser; detaljhandel (butikkhandel) 
med kroppsbårne datamaskiner; on-line annonsering 
på datanettverk; utarbeidelse av datastyrte 
skattemessige vurderinger [regnskap]; informasjon- og 
datasammenstilling og analyse vedrørende 
forretningsledelse; fremskaffelse av datastyrt 
informasjon vedrørende forretningsledelse; 
fremskaffelse av datastyrt informasjon vedrørende 
forretningsjournaler; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk; 
detaljhandel med matvarer gjennom globale 
datamaskinnettverk; tilveiebringe 
forretningsinformasjonskatalogtjenester, via et globalt 
datanettverk; tilveiebringe rekrutteringsinformasjon 
gjennom et globalt datanettverk; tilveiebringe 
tilsettingsinformasjon gjennom et globalt datanettverk; 
fremskaffelse av kommersiell forretningsinformasjon 
ved hjelp av database; formidling av kommersiell 
informasjon fra nettbaserte databaser; detaljhandel 
med alkoholfrie drikkevarer gjennom globale 
datamaskinnettverk; sammenstilling av kataloger for 
publisering i globale datanettverk eller Internett; 
abonnementer (arrangering av -) for telematikk-, 
telefon- eller datatjenester [internett]; markedsføring av 
varer og tjenester for andre via datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; reklame, inkludert on-line 
annonsering på et datanettverk; 
forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt på nett fra 
et globalt datanettverk eller internettet; tilveiebringelse 
av forretningsinformasjon, også via internettet, 
kabelnettverket eller andre former for dataoverføring; 
tilveiebringe informasjon relatert til kommersiell 
virksomhet og kommersiell informasjon via det globale 
datanettverket; analyse av forretningsdata; utarbeidelse 
av forretningsstatistikkdata; gjenfinning av 
markedsundersøkelsesdata; fremskaffelse av 
forretningsdata; analyse av 
markedsundersøkelsesdata; sammenstilling av 
statistikkdata; transkripsjon av statistikkdata; 
registrering av statistikkdata; innlegging av 
computerdata; statistiske vurderinger av 
markedsføringsdata; innsamling og systematisering av 
forretningsdata; tilveiebringe forretningsdata i form av 
adresselister; utvikling av administrative systemer for 
sykehus; kompilering og systematisering av 
informasjon inn i databaser; sammenstilling og 
systematisering av informasjon brukt i elektroniske 
overføringer; forhandling og konklusjon av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart via 
telekommunikasjonssystemer; online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar digital musikk; 
online detaljhandelstjenester for nedlastbar og 
forhåndsinnspilt musikk og filmer; detaljhandel med 
nedlastbare e-publikasjoner; detaljhandelstjenester for 
nedlastbare musikkfiler; online detaljhandelstjenester 
av nedlastbare ringetoner; online detaljhandelstjenester 

for nedlastbare ringetoner; online auksjonstjenester; 
online annonsering; online community management; 
online auksjonsbud for andre; online 
auksjonsvirksomhet via internettet; online 
markedsføring av datanettverk og nettsteder; online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; online detaljhandelstjenester 
relatert til kofferter og reisevesker; online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør; tilveiebringe 
online handelsinformasjonskataloger; utleie av online 
reklameplass; tilveiebringe online 
handelskataloginformasjon; tilveiebringe søkbare online 
reklameveiledere; organisering av abonnementer av 
online-publikasjoner for andre; online handelstjenester 
der selger legger ut produkter som skal auksjoneres 
bort og budgivningen skjer via Internett; formidling av 
reklame for andre via et online elektronisk 
kommunikasjonsnettverk; onlineannonsering; 
administrasjon av forretningsanliggender; 
administrasjon av firmakontoer; administrasjon av 
forsyningskjeder; administrasjon av 
forretningsdokumenter; administrasjon av 
kundelojalitetsordninger; administrasjon av sameier; 
administrasjon av medlemskapsordninger; 
administrasjon av utenlandske forretningsanliggender; 
administrasjon vedrørende salgsmetoder; 
administrasjon vedrørende forretningsplanlegging; 
administrasjon av forretningsanliggender av 
detaljhandelsbutikker; administrasjon vedrørende 
forretningsvurdering; administrasjon av lojalitets- og 
insentivordninger; administrasjon av salgsfremmende 
insentivprogrammer; administrasjon av kundelojalitets- 
og kundeinsentivprogrammer; administrasjon av 
yrkesmessige sertifiseringer; administrasjon av 
bonusprogrammer for flypassasjerer; administrasjon av 
lojalitetsprogrammer for forbrukere; administrasjon av 
avisabonnement [for andre]; administrasjon relatert til 
markedsføring; administrasjon av lønnsutbetalinger for 
andre; administrasjon av hotellinsentivprogrammer for 
andre; administrasjon av 
lojalitetsbelønningsprogrammer med rabattkuponger; 
administrasjon av velferdsordninger for ansatte; 
administrasjon av pensjonsplaner for ansatte; 
administrasjon av pensjonsordninger for ansatte; 
administrasjon av konkurranser for reklameformål; 
administrasjon av tevlinger for reklameformål; 
administrasjon og ledelsesbistand av kommersielle 
forretninger; administrasjon av salg og salgsfremmende 
insentivprogrammer; administrasjon av helseplaner 
(preferred provider); administrasjon av testing av 
profesjonell kompetanse; administrasjon av 
forretningsanliggender i forbindelse med 
franchisevirksomhet; administrasjon av 
lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller 
incentiver; administrasjon av registre for merknader om 
juridisk saksgang; organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; administrasjon, fakturering 
og avstemming av kontoer på vegne av andre; 
administrasjon på vegne av industri- og 
handelsvirksomheter for levering av kontorrekvisita til 
virksomhetene; salgsfremstøt for andre tilveiebrakt 
gjennom distribusjon og administrasjon av brukerkort 
for priviligerte; administrasjonshjelp i næringslivet; 
administrasjonsassistanse til industriorganisasjoner; 
administrasjonshjelp for å markedsføre selskaper; 
forretningsadministrasjon; personaladministrasjon; 
sykehusadministrasjon; salgsadministrasjon; 
bedriftsadministrasjon og ledelse; 
personaladministrasjon av markedsføringspersonell; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
kontoradministrasjon [for andre]; bedriftsadministrasjon 
av ansattes aksjeordninger; ledelsesadministrasjon av 
kommersielle foretak; bistand ved 
forretningsadministrasjon; forretningsadministrasjon 
innen transport og levering; bedriftsadministrasjon 
innen transport og leveringstjenester; 
forretningsadministrasjon relatert til statistiske metoder; 
markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
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vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; forretningsadministrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester for andre; 
forretningsadministrasjon for behandling av salg via et 
globalt datanettverk; personaladministrasjonsbistand; 
hotelladministrasjonstjenester [for andre]; 
bedriftsadministrasjonstjenester for behandling av salg 
gjort på internett; analyse av kostnadspriser; analyse 
av selskapsadferd; analyse av reklamerespons; 
analyse av forretningsinformasjon; analyse av 
markedsundersøkelsesstatistikk; analyse av 
forretningsstatistikk; analyse av 
forretningsledelsessystemer; analyse av 
markedsføringstrender; analyse av forretningstrender; 
analyse vedrørende markedsføring; analyse av 
reklamerespons og markedsundersøkelser; analyse av 
respons på reklame; analyse av allmenn kjennskap av 
annonsering; kostnad-nytte-analyse; statistisk analyse 
og rapportering; økonomisk analyse for 
forretningsformål; undersøkelser og analyse innen 
markedsmanipulering; finansiell prognose og analyse 
for forretningsformål; statistiske analyse- og 
rapporteringstjenester for forretningsmessige formål; 
markedsundersøkelser og -analyser; kost-nytte-
analyser; markedsundersøkelser og analyser av 
markedsundersøkelser; økonomiske prognoser og 
analyser; markedsanalyse; 
markedsundersøkelsesanalyse; forretningsanalyse; 
annonseanalyse; kunderesponsanalyse; 
kornmarkedsanalyse; markesføringsanalyse; 
lønnsomhetsanalyse for virksomheter; rådgivning 
knyttet til virksomhetsanalyse; utarbeidelse av 
rapporter innen markedsanalyse; markedsanalyse 
knyttet til fast eiendom; arbeidsanalyse for avgjørelse 
av arbeidstakers ferdigheter og andre arbeidstakerkrav; 
kostnadsbasert prisanalyse knyttet til  tømming, 
fjerning, behandling og gjenvinning av avfall; 
regnskapsanalyser; markedsanalyserapporter; 
markedsanalysevirksomhet vedrørende salg av 
antikviteter; markedsanalysetjenester vedrørende 
tilgjengelighet av antikviteter; markedsanalyser knyttet 
til tilgjengeligheten av varer; beregning av 
livssykluskostnader for bedriftsformål; administrativt 
regnskap; utarbeidelse av regnskap; regnskap for 
elektronisk overføring av økonomiske midler; 
forretningsvirksomhet i form av statsautorisert 
regnskap; fremskaffelse av informasjon vedrørende 
regnskap [regnskapsføring]; regnskapskontroll; 
regnskapsforvaltning; regnskapsføring for tredjepart; 
regnskapføring, bokføring og transaksjonsovervåkning; 
regnskapstjenester knyttet til kundefordringer; 
regnskapstjenester vedrørende kostnader for 
landbruksforetak; regnskapstjenester knyttet til fusjoner 
og oppkjøp; digitalisert regnskapsrevisjon; 
skatteplanlegging [regnskapsføring]; utarbeidelse av 
rapporter relatert til regnskapsinformasjon; sporing og 
overvåking av energiforbruk for andre med 
regnskapsrevisjonsformål; sporing og overvåking av 
svingninger i bensinpriser  for 
regnskapsrevisjonsformål; kostnadsstyringsregnskap; 
kostnadsregnskap; balanseregnskap; oppdatering av 
forretningsinformasjon på en database; oppdatering av 
annonseringsinformasjon på en database; 
reklametjenester tilveiebrakt via en database; 
markedsundersøkelse ved hjelp av en database; 
kommersielle informasjonstjenester levert via tilgang til 
en database; abonnement på databasetjenester via 
telekommunikasjon; markedsføring på internett; 
organisering av auksjoner på Internett; 
annonseringstjenester tilveiebragt via Internett; leie av 
reklameplass på internett for stillingsannonser; 
sammenstilling av virksomhetskataloger for publisering 
på internett; kompilering av kataloger for publisering på 
Internett; formidling av reklame  via Internett, for andre; 
annonsering av biler til salgs via internett; tilveiebringe 
informasjon via Internett knyttet til salg av biler; 
internettannonsering; operativ forretningsbistand til 
foretak; kooperativ reklame- og 
markedsføringstjenester for vasking av boliger og 

forretningsbygg; kooperativ reklame- og 
markedsføringstjenester; innsamling av 
personellinformasjon; innsamling av kommersiell 
informasjon; innsamling av informasjon for forretning; 
innsamling av informasjon vedrørende annonsering; 
innsamling av informasjon vedrørende 
markedsundersøkelse; innsamling av 
selskapsinformasjon relatert til forretningsdrift; 
innsamling av statistikk på vegne av selskaper; 
innsamling av statistikk [for forretningsmessige eller 
kommersielle formål]; arrangere promotering  av 
veldedighetssarrangementer for pengeinnsamling; 
omstrukturering av virksomhetsprosesser (BPR); 
organisering av avisabonnementer; organisering av 
varemesser; organisering av kinoreklame; organisering 
av kollektive kjøp; organisering og ledelse av 
jobbmesser; organisering av motevisninger for 
salgsformål; organisering av utstillinger for 
reklameformål; organisering av messer for 
reklameformål; organisering av varemesser for 
reklameformål; organisering av markedsføring i 
audiovisuelle medier; organisering av varemesser for 
handels- og markedsføringsformål; organisering, 
administering og overvåkning av 
kundelojalitetsprogrammer; organisering av 
kontraktsbasert handelvirksomhet med tredjeparter; 
organisering av moteoppvisninger for kommersielle 
formål; organisering av moteshow for kommersielle 
formål; organisering av utstillinger for handels- eller 
reklameformål; organisering av utstillinger for 
næringsliv eller handel; organisering for å tilby 
annonseringsplass i aviser; organisering, ledelse og 
tilsyn av en insentivordninger; organisering, 
administrering og overvåking av lojalitetsprogrammer 
og insentivprogrammer; organisering og ledelse av 
bedriftens insentiv- og lojalitetsplaner; organisering, 
administrering og overvåkning av lojalitets- og 
incentivprogrammer; organisering av utstillinger og 
varemesser for kommersielle eller reklameformål; 
organisering og avholdelse av messer for kommersielle 
eller reklameformål; organisering, administrering og 
overvåkning av salg og salgsfremmende 
bonusprogrammer; organisering og gjennomføring av 
auksjoner over fast eiendom; organisering av 
utstillinger og messer for kommersielle og 
reklamemessige formål; organisering av utstillinger og 
arrangementer med kommersielle eller 
reklamemessige formål; organisering av 
kundelojalitetsprogrammer for kommersielle,  
markedsføringsmessige eller  reklamemessige formål; 
organisering av blomster- og planteutstillinger for 
kommersielle eller reklamemessige formål; tilveiebringe 
bistand innen virksomhetsorganisering; informasjon i 
forretningssaker; informasjon om salgsmetoder; 
informasjon om produktsalg; informasjon om 
rangeringer av produktsalg; informasjon eller 
henvendelser om forretning og markedsføring; 
informasjon og ekspertuttalelser vedrørende selskaper 
og forretninger; utsendelse av kommersiell informasjon; 
tilveiebringe forretnings- og kommersiell informasjon; 
tilveiebringe informasjon vedrørende utenrikshandel; 
tilveiebringe informasjon innen tidsstyring; tilveiebringe 
informasjon vedrørende personalrekruttering; 
fremskaffelse av kommersiell informasjon om foretak; 
tilveiebringe sammenlignende informasjon om 
hotellpriser; tilveiebringe informasjon om kommersielt 
salg; fremskaffe informasjon vedrørende ledelse av 
forretningsvirksomhet; utsendelse av informasjon 
vedrørende rekruttering av nyutdannede; 
sammenstilling av politisk statistikk; leveranse av 
statistikk over markedsundersøkelser; samling av 
statistikk relatert til reklame; sammenstilling av statistikk 
om bruk av helsetjenester; kompilering av statistikk for 
handel eller kommersielle formål; studie av 
forretningsstatistikk; sammenstilling av 
forretningsstatistikk; utarbeidelse av 
forretningsstatistikk; kompilering av forretningsstatistikk 
og handelsinformasjon; markedsinformasjon 
vedrørende markedsstatistikk; anskaffelse av 
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forretningsstatistikk [for andre]; rådgivning vedrørende 
utarbeidelse av forretningsstatistikk; kompilering av 
statistisk informasjon; formidling av statistisk 
virksomhetsinformasjon; sammenstilling og 
fremskaffelse av handel- og forretningspriser og 
statistisk informasjon; statistiske informasjonstjenester 
vedrørende forretningsvirksomhet; utarbeidelse av 
statistiske modeller for å gi 
markedsdynamikkinformasjon; fremskaffelse av 
forretningsstatistisk informasjon vedrørende 
medisinske forhold; utarbeidelse av 
virksomhetsstatistiske opplysninger. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste [saas] med 
programvare for maskinlæring; programvare som en 
tjeneste [SaaS] med programvare for dybdelæring; 
programvare som en tjeneste [SaaS] med programvare 
for dype nevrale nettverk; installasjon av programvare; 
feilsøking av programvare; utarbeidelse av 
programvare; programmering av programvare; 
tilpasningstjenester for programvare; 
kalibreringstjenester for programvare; programvare 
som en tjeneste [SaaS] med programvare for 
maskinlæring, dyp læring og dype nevrale nettverk; 
design og utvikling av programvare for kunstig 
virkelighet-programvare; hosting-tjenester, 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
programmering av EDP-programvare; utleie av 
datamaskinvare og programvare; programmering av 
pedagogisk programvare; utvikling og testing av 
programvare; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; design og utleie av programvare; 
installasjon og vedlikehold av programvare; testing av 
datamaskinvare og programvare; vedlikehold av 
programvare for internettilgang; utleie av programvare 
for internettilgang; feilsøking av programvare for andre; 
utleie av programvare for lagerstyring; programmering 
av programvare for lagerstyring; programmering av 
programvare for databasestyring; programmering av 
programvare for energistyring; programmering av 
programvare for telekommunikasjon; programmering av 
programvare for internettplattformer; utleie av 
programvare for økonomistyring; utleie av programvare 
for databehandling; oppdatering av programvare for 
databehandling; installasjon av programvare for 
internettilgang; utleie av programvare for 
databasestyring; utarbeidelse av programvare for 
databehandling; prosjektstudier relatert til programvare; 
design av programvare for dataspill; leie av 
programvare for dataspill; vedlikehold av programvare 
for kommunikasjonssystemer; oppdatering av 
programvare for kommunikasjonssystemer; utvikling av 
programvare for kommunikasjonssystemer; utvikling av 
programvare for dataspill; design av programvare for 
bildebehandling; programmering av programvare for e-
handelsplattformer; forskning innen dataprogrammer 
og programvare; installasjon og vedlikehold av 
internettilgangbasert programvare; design, tegning og 
oppdragsprogrammering av programvare; design, 
utvikling og implementering av programvare; 
opprettelse, vedlikehold og tilpasning av programvare; 
rådgivning om programvare for publisering; 
utarbeidelse, vedlikehold og modernisering av 
programvare; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; design av spesialtilpasset 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; oppdatering, design og 
utleie av programvare; forskning innen datamaskinvare 
og programvare; design og utvikling av programvare for 
lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
energistyring; vedlikehold og oppdatering av 
programvare for kommunikasjonssystemer; design og 
utvikling av programvare for ruteplanlegging; utleie av 
programvare for utvikling av nettsteder; programmering 
av programvare for utvikling av nettsteder; design og 
utvikling av programvare for databasestyring; hosting 
av programvare for bruk i biblioteksledelse; leie av 
programvare for lesing av datastrømmer; design av 
programvare for virtuell virkelighet; design av 
programvare for digital signalbehandling; teknisk 

support for programvare og applikasjoner; 
rådgivningstjeneste knyttet til design av programvare; 
designtjenester relatert til maskinvare og programvare; 
design av programvare for kontroll av 
selvbetjeningsterminaler; utvikling av programvare for 
lyd- og videooperatører; tilveiebringe online, ikke 
nedlastbar programvare; design og utvikling av 
programvare for direktemeldinger; design av 
programvare for innebygde enheter; oppdatering av 
programvare for innebygde enheter; programmering av 
programvare for online annonsering; tekniske tjenester 
for nedlasting av programvare; design av programvare 
for lyd- og videoutstyr; design av dataprogrammer og 
programvare for fly; opprettelse og vedlikehold av 
programvare for blogger; design og utvikling av 
programvare for databaser; utvikling av programvare 
for virtuell virkelighet; design av programvare for 
elektronisk databehandling; utleie og oppdatering av 
programvare for databehandling; design av 
programvare for bruk med trykkeripresser; rådgivning i 
forbindelse med programvare for 
kommunikasjonssystemer; rådgivningstjenester for 
programvare brukt til grafikk; utvikling av programvare 
for å sikre nettverksdrift; programmering av 
programvare for informasjonsplattformer på internett; 
utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og 
programvare; tilveiebringe midlertidig bruk av 
nettbasert programvare; konfigurasjon av datanettverk 
ved hjelp av programvare; diagnose av 
datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; tekniske prosjektstudier innen 
maskinvare og programvare; tilby midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare; utvikling, oppdatering og 
vedlikehold av programvare og databasesystemer; 
konfigurere maskinvare ved hjelp av programvare; 
rådgivning innen produktutvikling og kvalitetsforbedring 
av programvare; rådgivning vedrørende design og 
utvikling av programvare; design og utvikling av 
datamaskinvare, programvare og databaser; design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; konfigurasjon av datamaskinvare ved 
hjelp av programvare; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert programvare; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av programvare for 
datasystemer; utleie av programvare for import og 
styring av data; programmering av programvare for 
import og styring av data; forskning i forbindelse med 
utvikling av dataprogrammer og programvare; design 
og utvikling av programvare for utvikling av nettsider; 
design av programvare for lagring og tilbakekalling av 
multimediedata; design av programvare for 
prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
utvikling av programvare for komprimering og 
dekomprimering av multimedieinnhold; utvikling av 
programvare for behandling og distribusjon av 
multimedieinnhold; utvikling av programvare for lagring 
og henting av multimediedata; design av programvare 
for komprimering og dekomprimering av 
multimediainnhold; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare for tekstbehandling; design og utvikling av 
programvare for innhenting av data; informasjon, råd 
og assistanse knyttet til programvare; utleie av 
programvare, databehandlingsutstyr og periferiutstyr til 
datamaskiner; spillplattformer som programvare som 
en tjeneste [SaaS]; hosting av programvare for bruk 
innen bibliotekadministrasjon; design av 
datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse 
og -rapportering; design og utvikling av 
navigasjonssystemer og programvare for 
ruteplanlegging; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med datamaskinvare og programvare; 
design og utvikling av dataspillprogramvare og kunstig 
virkelighet-programvare; vedlikehold av programvare 
som brukes innen e-handel; gjør programvare 
tilgjengelig i et globalt datanettverk; design og utvikling 
av single sign-on programvare; design og utvikling av 
programvare for elektroniske tv-programguider; 
konsulenttjenester innen programvare som en tjeneste 
[SaaS]; design og utvikling av programvare innen 
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mobile applikasjoner; tilveiebringe on-line ikke-
nedlastbar programvare for databasehåndtering; 
design og utvikling av programvare og maskinvare for 
signalforsterking og signaloverføring; programmering 
av programvare for internettportaler, samtalerom, 
samtalelinjer og internettforum; rådgivnings- og 
konsulenttjenester relatert til datamaskiner og videospill 
programvare; installasjon av programvare for 
tilgangskontroll som en service (ACaaS); leasing av 
programvare for avlesning av en database med 
kursnoteringer; design av datamaskiner og 
programvare for kommersiell analyse og rapportering; 
tilveiebringe teknisk rådgivning knyttet til datamaskin- 
og programvare; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare for bruk i kommunikasjon; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for lyd- og 
videooperatører; design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare for industriell anvendelse; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for digital 
signalbehandling; testtjenester for datamaskinvare og 
programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; tilveiebringe midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
programvareutvikling; rådgivningstjenester knyttet til 
programvare som brukes innen e-handel; fremskaffelse 
av informasjon om design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; tilby midlertidig bruk 
av on-line ikke-nedlastbar programvare; utvikling av 
ABPD-programvare (Automated Business Process 
Discovery); tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar programvare for lagerstyring; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; design og 
utvikling av programvare for kontroll, regulering og 
overvåking av solenergisystemer; hosting av servere 
og programvare for tilgangskontroll som en tjeneste 
(ACaaS); rådgivning relatert til grensesnitt menneske-
maskin (MMI) for programvare; tilveiebringe midlertidig 
bruk av elektronisk ikke-nedlastbar programvare for 
tekstbehandling; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for datahåndtering; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for informasjonshåndtering; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for dataoverføring; tilbveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar programvare for 
informasjonsoverføring; teknisk rådgivning i forbindelse 
med datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
databasestyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
lagerstyring; rådgivningstjenester i forbindelse med 
design, utvikling og bruk av datamaskinvare og 
programvare; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for behandling og distribusjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for bruk innen 
medisin; plattformer for kunstig intelligens som 
programvare som en tjeneste [SaaS]; plattformer for 
grafisk design som programvare som en tjeneste 
[SaaS]; vedlikeholds- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med programvare som brukes innen e-
handel; fremskaffelse av nettbasert informasjon om 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; 
utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og 
programvare for generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; 
tilveiebringelse av online programvare (ikke nedlastbar) 
for midlertidig bruk i publisering og utskrift; design av 
programvare for konvertering av data og 

multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
utvikling av programvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar singel sign-on 
programvare; bestilt skriving av dataprogrammer, 
programvare og kode for opprettelse av nettsider på 
internett; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar programvare for import og styring av 
data; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for analysering av 
finansdata og generering av rapporter; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; tilby 
midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare 
for behandling av elektroniske betalinger; tilveiebringe 
online ikke-nedlastbar programvare for bruk innen 
styring av vare- og tjenesteflyt (SCM); design og 
utvikling av programvare og maskinvare for 
konvertering av data- og multimediainnhold fra og til 
ulike protokoller; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare slik at innholdsleverandører 
kan spore multimediainnhold; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
innholdsleverandører kan spore multimediainnhold; 
design og utvikling av programvare og maskinvare for 
produksjon, innspilling pg behandling av digitale og 
analoge signaler; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare for sporing av pakker gjennom 
datanettverk, intranett og Internett; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare slik at multimediainnhold og 
kommentarer kan deles mellom brukerne; utvikling av 
dataprogrammer innspilt på datamedier (programvare) 
beregnet for bruk i konstruksjon og automatisert 
produksjon (cad/cam); programvareteknikk; 
programvareutvikling; programvaredesign og -utvikling; 
programvareoppdatering for smarttelefoner; 
programvaredesign for smarttelefoner; 
programvarereparasjon (vedlikehold, oppdatering); 
programvareutvikling, -programmering og -
implementering; programvaretekniske tjenester for 
databehandlingsprogrammer; oppdatering av 
programvaredatabaser; dataprogrammering og 
programvaredesign; datamaskinvare- og 
programvaredesign; egendefinert design av 
programvarepakker; feilsøking av maskinvare- og 
programvareproblemer; utvikling av 
programvareløsninger for internettleverandører og 
internettbrukere; design av grafiske 
programvaresystemer; rådgivningstjenester for 
datanettverk med blandede programvaremiljøer; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte 
applikasjoner og programvareverktøy; tilveiebringe 
brukerautentiseringstjenester ved hjelp av biometrisk 
maskinvare- og programvareteknologi for e-
handelstransaksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er 
tilgjengelige via et nettsted; plattform som en tjeneste 
[PaaS] med programvareplattformer for overføring av 
bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et 
nettsted; skriving av dataprogramvare; konfigurasjon av 
dataprogramvare; reparasjon av dataprogramvare; 
oppgradering av dataprogramvare; utleie av 
databaseprogramvare; testing av dataprogramvare; 
installasjon av databaseprogramvare; kopiering av 
dataprogramvare; utleie av 
underholdningsprogramvare; utleie av 
applikasjonsprogramvare; programmering av 
dataspillprogramvare; programmering av 
videospillprogramvare; utvikling av 
videospillprogramvare; design av 
videospillprogramvare; leie av videospillprogramvare; 
design av tekstbehandlingsprogramvare; utvikling av 
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tekstbehandlingsprogramvare; vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; design av 
databaseprogramvare; utvikling av 
databaseprogramvare; design av 
operativsystemprogramvare; utvikling av 
operativsystemprogramvare; design av 
driverprogramvare; utvikling av driverprogramvare; 
utvikling av bildebehandlingsprogramvare; vedlikehold 
av databaseprogramvare; dataprogramvare- og 
maskinvaretesttjenester; duplisering av 
dataprogramvare; oppdatering av 
databaseprogramvare; utvikling av dataprogramvare; 
utleie og vedlikehold av dataprogramvare; utleie av 
dataprogramvare og programmer; design og skriving av 
dataprogramvare; skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; utleie av datamaskiner og 
dataprogramvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare; utvikling og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivning innen 
sikkerhetsprogramvare; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; vedlikehold og oppgradering av 
dataprogramvare; design og oppdatering av 
dataprogramvare; forskning innen dataprogramvare; 
vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling 
av digital signalbehandlingsprogramvare; design og 
utvikling av antivirusprogramvare; utvikling av interaktiv 
multimedieprogramvare; oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsprogramvare; design og utvikling av 
videospillprogramvare; tilpasset design av 
dataprogramvare; utvikling av driver- og 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
driverprogramvare; design og utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogrammer og dataspillprogramvare; individuell 
tilpasning av dataprogramvare; oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; teknisk støtte for 
dataprogramvare; kvalitetskontroll knyttet til 
dataprogramvare; design av dataprogramvare for 
andre; utvikling av dataprogramvare for andre; support 
og vedlikeholdstjenester for dataprogramvare; 
oppdatering av dataprogramvare for andre; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; utleie av dataprogramvare for 
finansstyring; hosting av dataprogramvare for andre; 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; installasjon, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av databaseprogramvare; 
design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; design og utvikling av elektronisk 
databaseprogramvare; utleie av datamaskiner og 
oppdatering av dataprogramvare; installasjon, oppsett 
og vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare og -programmer; 
design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [EDB]; opprettelse, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
forsknings- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; programmering av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
utleie av systemprogramvare for datanettverk og 
dataservere; design og utvikling av dataprogramvare 
for prosesskontroll; design og utvikling av 
dataprogramvare for logistikk; utleie av 
dataprogramvare i forbindelse med reise; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; forskning i forbindelse med utvikling 
av dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; forsknings- og 

utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
tekstbehandling; rådgivning i forbindelse med 
oppdatering av dataprogramvare; rådgivning og 
utviklingstjenester knyttet til dataprogramvare; 
undersøkelser av gjennomførbarhet relatert til 
dataprogramvare; profesjonell rådgivning relatert til 
dataprogramvare; gjennomføring av mulighetsstudier 
knyttet til dataprogramvare; utvikling av 
applikasjonsprogramvare for levering av 
multimedieinnhold; leasing av dataprogramvare relatert 
til kursnoteringer; design og utvikling av 
datamaskinprogramvare for kjøretøysimulering; 
rådgivning og råd om dataprogramvare og maskinvare; 
leasing av single sign-on applikasjonsprogramvare; 
forskning, utvikling, design og oppgradering av 
dataprogramvare; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar forretningsprogramvare; design, 
vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; 
installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; design, vedlikehold, utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare; installasjon, 
vedlikehold, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; design, installering, oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; design av 
dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og 
datasystemer; design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
forretningsprogramvare; design og utvikling av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
utleie av dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivende tjenester relatert til 
bruken av dataprogramvare; rådgivning vedrørende 
utleie av datamaskiner eller dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare for bruk med datastyrte 
koblingssystemer; utvikling av dataprogramvare for 
bruk med programmerbare styreenheter; 
rådgivningstjenester knyttet til dataprogramvare som 
brukes til print; fremskaffelse av informasjon om design 
og utvikling av datamaskinprogramvare; utvikling av 
dataprogramvare for opprettelse av elektroniske tv-
guider; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar investeringsprogramvare; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
investeringsprogramvare; vedlikehold av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; oppdatering av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; utvikling av 
dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design 
og utvikling av dataprogramvare for import og styring 
av data; design og utvikling av dataprogramvare for 
evaluering og beregning av data; teknisk rådgivning i 
forbindelse med installasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
anvendelse og bruk av dataprogramvare; 
programmering av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; rådgivning i 
forbindelse med design, programmering og vedlikehold 
av dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for prosesskontroll; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
databehandling; design og utvikling av 
dataprogramvare for bruk med medisinsk teknikk; 
programmering av dataprogramvare for elektroniske 
ordbøker og databaser for språkoversettelser; 
vedlikehold av dataprogramvare som brukes til å 
betjene påfyllingsapparater og -maskiner; fremskaffelse 
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av teknisk informasjon om datamaskiner, 
dataprogramvare og datanettverk; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; utleie av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; konfigurasjon, installasjon, 
feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold 
av dataprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
språkoversettelse; rådgivning i forbindelse med design 
og utvikling av dataprogramvare og maskinvarebasert 
arkitektur; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
språkoversettelser; fremskaffelse av informasjon om 
design og utvikling av dataprogramvare, systemer og 
nettverk; utvikling av dataprogramvare for 
datamaskinstøttet design/datamaskinstøttet produksjon 
[DAK/DAP]; design og utvikling av systemprogramvare 
for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar systemprogramvare for datanettverk og 
dataservere; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling, 
databehandling og prosesskontroll; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for applikasjoner innen kringkastingsovervåking; tilby 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
forsendelsesbehandling over datanettverk, intranett og 
internett; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk 
av et nettskybasert datanettverk; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
utarbeidelse av fraktdokumenter over datanettverk, 
intranett og internett; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for sporing av 
fraktgods over datanettverk, intranett og internett; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for bruk i opprettelse og publisering 
av online tidsskrifter og blogger; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; diagnose av 
dataprogramvareproblemer; rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; fremskaffelse av informasjon 
innen dataprogramvaredesign; fremskaffelse av 
informasjon innen dataprogramvareutvikling; design og 
utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; 
feilsøking av dataprogramvareproblemer [teknisk 
støtte]; rådgivning i forbindelse med design og utvikling 
av dataprogramvareprogrammer; rådgivning og 
rådgivning innen datamaskinvare; rådgivning for 
akvariedesign; rådgivning om produktutvikling; 
rådgivning om emballasjedesign; rådgivning om 
maskinvaredesign; rådgivning om skipdesign; 
rådgivning innen internettsikkerhet; rådgivning innen 
datasikkerhet; rådgivning innen legemiddelforskning; 
rådgivning innen datasystemanalyse; rådgivning innen 
datasystemintegrering; rådgivning innen motedesign; 
rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; 
rådgivning innen datamaskinvare; rådgivning innen 
fysikk; rådgivning innen interiørdesign; rådgivning innen 
filtreringsteknologi; rådgivning innen energieffektivitet; 
rådgivning innen byggeteknikk; rådgivning innen 
farmakologi; rådgivning innen informasjonsteknologi; 
rådgivning innen geologi; rådgivning innen 

byplanlegging; rådgivning vedrørende energibruk; 
rådgivning innen biokjemi; rådgivning innen 
mathygiene; rådgivning innen bakteriologi; rådgivning 
innen biologi; rådgivning innen konstruksjonstegning; 
rådgivning innen bioteknologi; rådgivning innen 
dataprogrammering; rådgivning i forbindelse med 
laboratorietesting; rådgivning i forbindelse med 
databaseprogrammer; rådgivning i forbindelse med 
datasystemer; rådgivning knyttet til kvalitetssikring; 
rådgivning i forbindelse med membranteknologi; 
rådgivning i forbindelse med 
applikasjonssystemtesting; rådgivning relatert til 
byggesøknader; rådgivning relatert til 
produksjonsorganisering; rådgivning relatert til 
dataprogrammering; rådgivning relatert til geoteknikk; 
rådgivning om design av datasystemer; rådgivning om 
design av informasjonssystemer; rådgivning om 
utvikling av datasystemer; rådgivning om databaserte 
informasjonssystemer; rådgivning om interiørdesign i 
butikken; rådgivning innen teknologisk design; 
rådgivning innen datamaskin- og 
informasjonsteknologi; rådgivning innen vitenskapelig 
forskning; rådgivning innen industriell forskning; 
rådgivning vedrørende kjemiske reagenser; rådgivning 
innen bakteriologisk forskning; rådgivning innen 
arkitektonisk design; rådgivning vedrørende 
legemiddelforskning og -utvikling; rådgivning ved 
design av websider; rådgivning innen teknologisk 
forskning; rådgivning i forbindelse med geologiske 
undersøkelser; rådgivning i forbindelse med 
gjenoppretting av data; rådgivning i forbindelse med 
design av nettsider; rådgivning relatert til kontroll av 
forurensning; rådgivning og konsulentbistand relatert til 
datanettverksapplikasjoner; datateknisk rådgivning; 
rådgivning ved design og utvikling av datamaskiner; 
rådgivning innen nettskybaserte datanettverk og 
applikasjoner; rådgivning vedrørende design og 
utvikling av dataprogrammer; rådgivning vedrørende 
forskning innen farmakogenetikk; rådgivning innen 
vitenskapelig og industriell forskning; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse av hjemmesider og 
internettsider; rådgivning relatert til design av 
hjemmesider og internettsider; rådgivning i forbindelse 
med opprettelse og design av nettsteder; rådgivning 
relatert til design av hjemmesider og internettsteder; 
rådgivning knyttet til valg av innredningsstoffer 
[interiørdesign]; rådgivning relatert til valg av 
møbeltrekk [interiørdesign]; rådgivning i forbindelse 
med teknisk og vitenskapelig overvåking; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig analyse; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
måling; rådgivning innen programmering og utvikling av 
e-forretningsportaler; rådgivning og informasjon 
vedrørende design og utvikling av datamaskinvare; 
rådgivning og informasjon vedrørende design og 
utvikling av dataperiferienheter; rådgivning i forbindelse 
med forskning og utvikling innen terapi; rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til design og utvikling av 
datamaskinvare; rådgivning vedrørende design og 
utvikling av databaseprogrammer for datamaskiner; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
bakteriologisk rådgivning og forskning; 
kvalitetskontrolltesting og relatert rådgivning; teknisk 
rådgivning for elektrokardiogrammer; teknisk rådgivning 
for skipsindustrien; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder for e-handel; 
rådgivning i forbindelse med teknologiske tjenester 
innen kraft- og energiforsyning; rådgivning i forbindelse 
med teknisk forskning innen næringsmidler og 
drikkevarer; teknisk rådgivning om vinproduksjon; 
teknisk rådgivning om informasjonsteknologi; teknisk 
rådgivning om dataprogrammer; profesjonell rådgivning 
om teknologi; teknisk rådgivning innen miljøfag; 
teknologisk rådgivning innen geologi; profesjonell 
rådgivning innen interiørdesign; teknisk rådgivning 
vedrørende forurensningsskader; teknisk rådgivning 
innen miljøteknikk; teknisk rådgivning innen 
databehandling; teknisk rådgivning innen 
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veiskjæringsteknikk; profesjonell rådgivning innen 
kjøkkeninnredning; teknisk rådgivning innen lysteknikk; 
profesjonell rådgivning innen matteknologi; teknologisk 
rådgivning innen romfartssteknikk; profesjonell 
rådgivning i forbindelse med datasikkerhet; teknisk 
rådgivning i forbindelse med produktutvikling; teknisk 
rådgivning knyttet til datamaskiner; teknisk rådgivning 
knyttet til brannforebygging; teknisk rådgivning i 
forbindelse med dekkproduksjon; profesjonell 
rådgivning relatert til energisparing; profesjonell 
rådgivning knyttet til datamaskiner; profesjonell 
rådgivning knyttet til arkitektur; tilveiebringelse av 
teknisk rådgivning til oljeraffineriindustrien; profesjonell 
rådgivning for ergonomisk forskning; teknisk rådgivning 
relatert til byggeteknikk; teknisk rådgivning relatert til 
produksjon; teknisk rådgivning relatert til sikkerhet; 
teknisk rådgivning om programmering av datamaskiner; 
teknologisk rådgivning innen energiproduksjon og 
energibruk; teknologisk rådgivning innen alternativ 
energigenerering; teknisk planlegging og rådgivning 
innen lysteknikk; teknisk rådgivning innen deteksjon av 
forurensning; profesjonell konsultering og rådgivning 
innen jordbrukskjemi; tilveiebringe teknisk rådgivning 
vedrørende datamaskiner; teknisk rådgivning 
vedrørende bruken av datamaskinvare; teknisk 
planlegging og rådgivning innen finmekanikk; teknisk 
rådgivning innen energisparing og energieffektivitet; 
design- og byggeplanleggingstjenester, samt relatert 
rådgivning; teknisk rådgivning i forbindelse med 
energibesparende forholdsregler; teknologisk 
rådgivning knyttet til maskinteknisk analyse; 
profesjonell rådgivning i forbindelse med industriell 
design; teknisk rådgivning i forbindelse med produksjon 
av halvledere; teknisk rådgivning i forbindelse med 
energibesparende tiltak; interiørdesign og informasjon 
og rådgivning knyttet til dette; tilveiebringe teknisk 
rådgivning til petrokjemisk industri; profesjonell 
rådgivning relatert til marin teknologi; tilveiebringe 
vitenskapelig informasjon og rådgivning vedrørende 
karbonavtrykk; teknisk rådgivning i forbindelse med 
forskningstjenester innen næringsmidler og 
kosttilskudd; fremskaffelse av teknisk rådgivning innen 
vitenskapelig og industriell forskning; teknisk rådgivning 
innen tekniske studier på mat og drikke; teknisk 
rådgivning om design av maskinutstyr for produksjon 
av elektroniske kretser; teknisk rådgivning om bruk av 
materialer til klargjøring av elektroniske kretser; 
rådgivningstjenester for byplanlegging; 
rådgivningstjenester innen datateknologi; 
rådgivningstjenester innen it; rådgivningstjenester 
innen telekommunkasjonsteknologi; 
rådgivningstjenester vedrørende miljø; 
rådgivningstjenester innen miljøforurensning; 
rådgivningstjenester innen kontrollteknologi; 
rådgivningstjenester innen produkttesting; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
genterapiforskning; rådgivningstjenester i forbindelse 
med datanettverk; rådgivningstjenester knyttet til 
geofysikk; rådgivningstjenester knyttet til 
kvalitetskontroll; rådgivningstjenester relatert til fysikk; 
rådgivningstjenester knyttet til materialtesting; 
rådgivningstjenester knyttet til maskinvaredesign; 
rådgivningstjenester knyttet til dataprogrammering; 
rådgivningstjenester for analyse av 
informasjonssystemer; rådgivningstjenester knyttet til 
kjernekraftverk; rådgivningstjenester om teknologisk 
utvikling; rådgivningstjenester innen kontor og 
arbeidsplassautomatisering; rådgivningstjenester innen 
teknisk design; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med dataprogrammering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramdesign; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
datasystemintegrering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; rådgivningstjenester knyttet til 
utformingen av dammer; rådgivningstjenester knyttet til 
planlegging av fotballbaner; rådgivningstjenester 
knyttet til geografisk planlegging; rådgivningstjenester 

innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
eksterne dataenheter; rådgivningstjenester i forbindelse 
med forskning innen miljøvern; rådgivningstjenester i 
forbindelse med planlegging og design av reisebyråer; 
rådgivnings- og forskningstjenester innen vitenskap, 
teknikk og informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
teknologiske rådgivningstjenester; tekniske 
rådgivningstjenester; datakonsulenter og 
rådgivningstjenester; arkitektplanlegging og 
rådgivningstjenester; iT-rådgivnings-, veilednings- og 
informasjonstjenester; profesjonell rådgivningtjeneste 
knyttet til maskinvare; forskning og rådgivningstjenester 
knyttet til maskinvare; astronomirådgivning; 
designrådgivning; ekspertrådgivning i forbindelse med 
datanettverk; ingeniørrådgivning relatert til 
databehandling; ingeniørrådgivning knyttet til 
dataprogrammering; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester; teknologiske tjenester; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design; vitenskapelige tjenester; 
teknologiske tjenester innen celleseparasjon; 
teknologiske tjenester vedrørende design; teknologiske 
tjenester knyttet til produksjon; teknologiske tjenester 
relatert til reologi; teknologiske tjenester relatert til 
rheometri; teknologiske tjenester og design relatert 
dertil; teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; 
teknologiske tjenester og forskning og relatert design; 
teknologiske planleggingstjenester; teknologiske 
designtjenester; vitenskapelige tjenester og forskning 
relatert dertil; vitenskapelige tjenester og design relatert 
dertil; vitenskapelige tjenester innen forskning, testing 
og analyser; vitenskapelige tjenester i forbindelse med 
isolering og dyrking av menneskevev og celler; 
vitenskapelige laboratorietjenester; vitenskapelige 
testingstjenester; vitenskapelige undersøkelser; 
teknologiske vurderinger gjort av ingeniører; 
teknologiske estimater gjort av ingeniører; teknologiske 
studier knyttet til maskinverktøy; rådgivende tjenester 
knyttet til vitenskapelige instrumenter; vitenskapelige 
vurderinger utført av ingeniører; vitenskapelige 
beregninger utført av ingeniører; vitenskapelige 
undersøkelser for medisinske formål; utarbeidelse av 
teknologiske rapporter; blodanalysetjenester for 
vitenskapelige forskningsformål; klargjøring av 
vitenskapelige rapporter; leasing av vitenskapelige 
instrumenter; genetisk kartlegging for vitenskapelige 
formål; iT-tjenester; naturvitenskapelige tjenester; 
geovitenskapelige tjenester; biokjemiske tjenester; 
ønologiske tjenester; kvalitetskontroll av tjenester; 
luftbåren fjernanalyse relatert til vitenskapelige 
utforskninger; kvalitetskontroll av varer og tjenester; 
backup-tjenester for harddisker; applikasjonstjeneste 
leverandør tjenester; webdesign og opprettelse av 
tjenester; brannmur-tjenester for datamaskiner; iT-
tjenester for databeskyttelse; tekniske tjenester for 
gassindustrien; kjemiske tjenester for malm; analytiske 
tjenester og testtjenester for oljearbeid; ledelse av IT-
tjenester [ITSM]; tekniske tjenester innen 
miljøteknologi; tekniske tjenester innen 
kommunikasjonsteknologi; tekniske tjenester innen 
byggteknikk; tekniske tjenester innen energiteknikk; 
tekniske tjenester innen drivkraft; iT-tjenester for 
legemiddel- og helseindustrien; analytiske tjenester 
vedrørende datamaskiner; gentekniske tjenester 
vedrørende planter; tekniske tjenester i forbindelse 
med energiforsyningssystemer; elektroniske tjenester 
for sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester 
relatert til metallformingssystemer; tekniske tjenester 
for nedlasting av videospill; tekniske tjenester relatert til 
datamaskiner; rådgivende tjenester knyttet til 
bygningsdesign; analytiske tjenester relatert til 
dataprogrammer; tekniske tjenester for analyse av 
maskiner; kjemiske tjenester relatert til mineralogi; 
utførelse av kvalitetskontroller på varer og tjenester; iT-
tjenester tilveiebrakt ved outsourcing; analytiske 
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tjenester gjennom bruk av radar; rådgivende tjenester 
vedrørende vitenskapelig forskning; tekniske tjenester i 
forbindelse med gasstransport- og forsyningssystemer; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; profesjonelle tjenester 
knyttet til arkitektonisk design; rådgivende tjenester 
knyttet til industriell design; rådgivende tjenester knyttet 
til planlegging av lokaler; tekniske tjenester for 
nedlasting av digitale data; rådgivende tjenester knyttet 
til teknologisk forskning; analytiske tjenester knyttet til 
utvikling av oljefelt; rådgivende tjenester knyttet til 
miljøets sikkerhet; analytiske tjenester knyttet til testing 
av bakterieinnholdet i væsker; tekniske tjenester for 
anvendelse i store og mellomstore datasystemer; 
industrielle tjenester innen forskning, utvikling, testing 
og analyser; analytiske tjenester relatert til testing av 
kjemisk innhold i væsker; utarbeidelse av elektronisk 
lagrede websider for online tjenester og Internett; 
analytiske tjenester relatert til vurdering av kjemisk 
innhold i væsker; testing, analyse og evaluering av 
varer og tjenester for andre for sertifiseringsformål; 
hosting av elektronisk minneplass på internett for 
annonsering av varer og tjenester; datastyrte 
industrielle tjenester innen design, forskning, testing og 
analyse; opprette og designe nettsidebaserte registre 
med informasjon, for andre [IT-tjenester]; analyse og 
evaluering av produkter og tjenester med hensyn til 
mulige fremtidige applikasjoner; evaluering resultater 
fra kvalitetskontroller som er utført på varer og 
tjenester; sikkerhetsteknologiske testtjenester; utvikling 
av målesonder for bioteknologiske bruksområder; 
utarbeidelse av dataprogrammer for bioteknologiske 
applikasjoner; forskning og utvikling innen 
farmasøytiske og bioteknologiske felt; ingeniørtjenester 
og datastøttede ingeniørtjenester; dNA-
testingstjenester for å bestemme farskap 
(laboratorietjenester); kalibreringstjenester; 
motedesigntjenester; datakrypteringstjenester; 
designtjenester; detaljdesigntjenester; 
kartografitjenester; nettskytjenester; 
laboratorietesttjenester; arkitekttjenester; 
miljøvurderingstjenester; miljøovervåkingstjenester; 
værmeldingstjenester; interiørdesigntjenester; 
informasjonstjenester for teknisk support; 
ingeniørtjenester for design av konstruksjoner; 
konsulenttjenester knyttet til miljøvern; 
konsulenttjenester knyttet til interiørdesign; 
arkitekttjenester for design av kontorbygninger; 
autentiserings- og sertifiseringstjenester for diamanter; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; arkitekttjenester for design av bygninger; 
arkitekttjenester for design av kjøpesentre; 
arkitekttjenester for design av butikklokaler; 
testtjenester for alarm- og overvåkingssystemer; 
arkitekttjenester for design av industribygninger; 
dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og 
-rapportering; arkitekttjenester for design av 
forretningsbygg; konsultasjonstjenester i forbindelse 
med energisparing; analysetjenester for utnyttelse av 
oljeforekomster; tekniske måle- og testtjenester; 
kjemiske forsknings- og analysetjenester; forskning, 
testing og analysertjenester; datastyrte industrielle 
analysetjenester; datastyrte industrielle 
forskningstjenester; konsulenttjenester innen 
kvanteberegning; laboratorietjenester innen 
tannforskning; medisinske og farmakologiske 
forskningstjenester; designtjenester innen arkitektur; 
hosting av offentlige skytjenester; hosting av private 
skytjenester; ingeniørtjenester innen sprengstoffer; 
designtjenester for utstillinger; tidsdelingstjenester for 
datamaskiner; tidsdelingstjenester for datamaskinvare; 
datatjenester for dataanalyse; designtjenester for 
garderober; autentiseringstjenester for datasikkerhet; 
designtjenester for bygningsinteriør; ingeniørtjenester 
for prosjektledelse; konstruksjonstjenester for 
industrien; konfigurasjonstjenester for datanettverk; 
designtjenester for møbler; designtjenester for 
dataprogrammer; dataprogrammeringstjenester for 
datalagring; kvalitetskontrolltesttjenester for 

industrimaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
landbruksmaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
hageutstyr; kvalitetskontrolltesttjenester for 
skogbruksutstyr; forsknings- og designtjenester; 
grafiske designtjenester; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; laboratorieforsknings- og 
analysetjenester; formålsprøvetjenester av nettsteder; 
kjemiske laboratorietjenester; nettstedbaserte 
designtjenester; maskin- og elektroingeniørtjenester; 
biomedisinske forskningstjenester; datastyrte 
testtjenester; agrokjemiske forskningstjenester; 
datastyrte designtjenester; datastyrte 
forskningstjenester; seismiske analysetjenester; 
kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; marine 
inspeksjonstjenester; tilveiebringe skytjenester; 
landmålings- og undersøkelsestjenester; tilveiebringe 
kvalitetssikringstjenester; arkitektur- og 
byplanleggingstjenester; geofysiske 
forskningstjenester; datamaskindesign og 
programmeringstjenester; gruve- og 
mineralutforskningstjenester; medisinske 
laboratorietjenester; biologiske kloningstjenester; 
veterinærmedisinske laboratorietjenester; 
oseanografiske prospekteringstjenester; industrielle 
utviklingstjenester; kommersielle designtjenester; 
biologiske utviklingstjenester; farmasøytiske 
forskningstjenester; arkitektoniske 
planleggingstjenester; tilveiebringe forskningstjenester; 
pyrotekniske vurderingstjenester; datastøttet 
ingeniørtjenester; tekniske inspeksjonstjenester; 
vitenskapelig designtjenester; bygge 
forskningstjenester; datasikkerhetstjenester 
[brannmurer]; metallurgiske laboratorietjenester; 
forsknings- og utviklingstjenester; geofysiske 
undersøkelsestjenester; skreddersydde 
designtjenester; tekniske undersøkelsestjenester; 
biokjemiske forskningstjenester; kjemiske 
forskningslaboratorietjenester; illustrasjonstjenester 
(design); tekniske måletjenester; tekniske 
designtjenester; industrianalyse og forskningstjenester; 
biologiske laboratorietjenester; genetiske 
teknikktjenester; analytiske laboratorietjenester; 
datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; tekniske 
testtjenester; arkitekt- og teknikktjenester; anti-
spamtjenester; industrianalysetjenester; 
illustrasjonstjenester; kvanteberegningstjenester; 
autentiseringstjenester; interiørarkitekttjenester; 
fotogrammetritjenester; blodanalysetjenester; 
biokjemiteknikktjenester; byggeteknikktjenester; 
videospillutviklingstjenester; målevalueringstjenester; 
smykkedesigntjenester; datasikkerhetstjenester; 
laboratorietjenester; datanettverkstjenester; 
kjerneteknikktjenester; dekkanalysetjenester; 
datakonsulenttjenester; måletjenester; 
byggdesigntjenester; maskiningeniørtjenester; 
frøtestingstjenester; datagrafikktjenester; 
forskningstjenester; materialtestingstjenester; 
skodesigntjenester; sikkerhetskopi av data; 
dekryptering av data; ekstern data backup; analyse av 
tekniske data; registrering av seismologiske data; 
gjenoppretting av data fra datamaskiner; sertifisering av 
data via blokkkjede; skybasert lagring av elektroniske 
data; komprimering av data for elektronisk lagring; 
design og utvikling av data og programmer for 
datamaskiner; midlertidig elektronisk lagring av 
informasjon og data; sertifisering av data overført via 
telekommunikasjon; hosting av datastyrte data, filer, 
applikasjoner og informasjon; hosting av datastyrt data, 
filer, applikasjoner og informasjon; tilveiebringe 
datautstyr for elektronisk lagring av digitale data; 
kryptering, dekryptering og autentisering av 
informasjon, meldinger og data; autentisering (kontroll) 
av data overført via telekommunikasjon; konvertering 
av dataprogrammer og data, andre enn fysisk 
konvertering; programmering av datamaskiner for 
kontroll av data mellom kjøpere og leverandører; 
tilveiebringe søkemotorer for å få data via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk; 
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konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske 
data; fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse 
med medisinsk og veterinær forskning og utvikling; 
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med 
vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling; 
utvikling av maskinvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
design av maskinvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
tilveiebringe søkemotorer for å innhente data på et 
globalt datanettverk; elektronisk overvåkning av 
personlig data for å oppdage identitetstyveri via 
internett; ingeniørtjenester relatert til automatisk 
databehandling; dataprogrammering og vedlikehold av 
dataprogrammer; dataprogrammering av dataspill; 
dataprogrammering av videospill; dataprogrammering 
for energiindustrien; dataprogrammering for 
databehandling; dataprogrammering for andre; 
dataprogrammering for telekommunikasjon; 
dataprogrammering for internett; dataprogrammering 
av video- og dataspill; dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; 
dataprogrammering for utskrift av strekkoder; 
dataprogrammering innen det medisinske området; 
dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; oppdatering av 
dataprogrammer; skriving av dataprogrammer; testing 
av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
kopiering av dataprogrammer; utleie av 
dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; kompilering av dataprogrammer; 
reproduksjon av dataprogrammer; opprettelse av 
dataprogrammer; endring av dataprogrammer; 
utforming av dataprogrammer; redigering av 
dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og 
software; installasjon og vedlikehold av 
dataprogrammer; implementering av dataprogrammer i 
nettverk; reparasjon av skadede dataprogrammer; 
tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; 
ingeniørtjenester relatert til dataprogrammering; 
forskning relatert til dataprogrammering; forskning 
relatert til dataprogrammer; utarbeidelse av 
dataprogrammer for databehandling; opprettelse, 
oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
dataprogrammering; opprettelse og utvikling av 
dataprogrammer for databehandling; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med dataprogrammer; 
utarbeidelse av rapporter knyttet til dataprogrammering; 
profesjonell konsulenttjeneste knyttet til 
dataprogrammering; tilveiebringe onlinetjenester for 
brukere av dataprogrammer; tilby dataprogrammer og 
fasiliteter for sikkerhetskopiering; utarbeidelse av 
rapporter knyttet til dataprogrammer; utvikling av 
dataprogrammer for elektroniske kasseapparater; 
utarbeidelse av dataprogrammer for medisinske 
applikasjoner; utvikling av dataprogrammer for analyse 
av avsgassutslipp; utvikling av dataprogrammer for 
simulering av laboratorieforsøk; oppdatere og tilpasse 
dataprogrammer etter brukerbehov; tilveiebringe 
kunstig intelligens dataprogrammer i datanettverk; 
fremskaffelse av tekniske studier relatert til 
dataprogrammering; utvikling av dataprogrammer for 
analyse av forbrenningsprosessen i en motor; 
applikasjonsleverandør [ASP], nemlig hosting av 
dataprogrammer for andre; tilveiebringelse av 
dataprogrammer designet etter spesifikasjoner fra 
andre; serverhotell; serveradministrasjon; sertifisering 
av undervisningsvirksomhet; sertifisering 
(kvalitetskontroll); sertifisering av bygningers 
energieffektivitet; sertifisering av meldinger overført ved 
telekommunikasjon; testing, analyse og evaluering av 
andres produkter for sertifiseringsformål; testing-, 
analyse- og evalueringstjenester utført av andre for 
sertifiseringsformål; godkjenning av sedler; 
kvalitetstesting av produkter for sertifiseringsformål; 

geo-seismiske undersøkelser; kvalitetskontrolltesting 
av produkter for sertifiseringsformål; overvåking av 
erosjon og sedimentasjon; testtjenester for sertifisering 
av kvalitet eller standarder; datasikkerhetstjenester i 
form av digital sertifikathåndtering; overvåkning av 
kvalitetskontrollen av seismiske prosedyrer; 
sammenstilling av informasjon vedrørende seismologi; 
konsulent innen arkitektur og konstruksjon; 
konsulentvirksomhet knyttet til bioteknologi; 
konsulenttjenester knyttet til miljøplanlegging; 
konsulenttjenester relatert til skipsinspeksjon; 
konsulenttjenester relatert til produksjonsteknikk; 
konsulenttjenester relatert til hydrogeologi; 
kvalitetskontrolltjenester for sertifiseringsformål; testing 
av utstyr innen elektroteknikk for sertifiseringsformål; 
måling av miljø i bygninger; måling av miljø i 
konstruksjoner innen byggeteknikk; miljøtesting og 
miljøinspeksjoner; miljøtesting; miljøundersøkelser; 
miljøteknisk vibrasjonstesting; miljøtesting av 
eksosutslipp; miljømåling av støyforurensning; 
miljøovervåking av lagringsområder for avfall; 
miljøovervåkning av områder for avfallsbehandling; 
miljøtestingstjenester for å oppdage forurensninger i 
vann; forskning innen miljøvern og miljøbeskyttelse; 
sammensetning av miljøinformasjon; innsamling av 
miljøinformasjon; vurdering av miljørisiko; layoutdesign 
av renrom-miljøer; forskning innen miljøvern; design av 
kontrollerte miljøbygg; forskning i forbindelse med 
miljøvern; samling av informasjon knyttet til 
miljøforhold; luftbåren fjernanalyse relatert til 
miljøundersøkelser; overvåkningsaktiviteter som 
påvirker miljøet i bygninger; luftbåren fjernovervåkning 
relatert til miljøundersøkelser; planlegging og design av 
rene rom-miljøer; overvåkning av aktiviteter som 
påvirker miljøet i bygninger; overvåking av aktiviteter 
som påvirker miljøet i byggetekniske konstruksjoner; 
tilveiebringe teknologisk informasjon om miljøvennlige 
og grønne innovasjoner; overvåkning av hendelser som 
påvirker miljøet i oppførte konstruksjoner til lands og til 
vanns; analyse av luften i bygningsmiljøer; tilveiebringe 
virtuelle datamiljøer via skytjenester; software som en 
tjeneste [SaaS]; programmering av software for 
markedsundersøkelser; programmering av software for 
evaluering av kundeadferd i nettbutikker; 
brukerautentisering ved bruk av teknologi for engangs-
innlogging for online software applikasjoner; 
installasjon og tilpasning av brukersoftware for 
datamaskiner; design og utvikling av operativsoftware 
til virtuelle private nettverk (VPN); rådgivning i 
forbindelse med valg av gardiner [interiørdesign]; 
teknisk rådgivning relatert til bruk av datamaskiner; 
forsknings-, utviklings-, analyse-, og 
rådgivningstjenester innen teknikk; ingeniørrådgivning 
knyttet til testing; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av elektroniske data; dataduplisering og -
konvertering, datakoding; datatjenester i forbindelse 
med elektronisk datalagring; dataprosjektledelse innen 
elektronisk databehandling [EDB]; datastyrt 
prosjektledelse innen elektronisk databehandling 
[EDP]; datautvinning; datamigrering; 
datasystemintegrering; datagjenopprettingstjenester; 
datavarehus; dataanalyse; dataetterforskning; 
datateknikk; datakryptering og dekoding; 
databasedesign og -utvikling; datatekniske 
gjennomførbarhetsstudier; datastøttet 
konstruksjonsdesign; datakodekonvertering for andre; 
datakonvertering av elektronisk informasjon; datastyrt 
grafisk design; datastyrte analyser av næringsmidler; 
datalagring via blokkjede; datastøttet vitenskapelig 
testing; datastøttet design av videografikk; datastøttet 
industriell design; datastøttet diagnostisk testing; 
datastyrt lagring av forretningsinformasjon; datastøttet 
design av støpeformer; datasystembasert design og 
analyse; datastøttet design av deler og formstykker; 
datastyrt konstruksjonsarbeid og teknisk tegning; 
datastøttet design for bruk i produksjon; datastyrte 
forskningstjenester innen testing og analyse; 
datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig 
nettverkstilgang; datastyrte informasjonstjenester 
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relatert til geofysisk måling; datatjenester relatert til 
begrensning av tilgang til internettplattformer (walled 
garden); tilveiebringe sikkerhetstjenester relatert til 
datanettverk, datatilgang og datastyrte transaksjoner; 
overføre dokumentdata fra ett dataformat til et annet; 
utleie av databehandlingsutstyr og datamaskiner; utleie 
av datamaskiner og datautstyr; utvikling av 
datamaskinvare for dataspill; utleie av datamaskiner for 
databehandling; analyse av datasikkerhetstrusler for 
databeskyttelse; utleie av datamaskinvare og eksterne 
dataenheter; gjenoppretting av datasystemer etter 
datahavari; utleie av eksterne dataenheter for 
datamaskiner; design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; planlegging av 
gjenoppretting av datasystemer etter datakrasj; 
overvåkning av datasystemer for å oppdage uberettiget 
tilgang eller datainnbrudd; forskning innen 
datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett; 
hosting av andres nettsteder på en dataserver for et 
globalt datanettverk; fjernovervåkning av datasystemer; 
analysering av datasystemer; design av databaser; 
elektronisk datalagring; utleie av datamaskiner; utleie 
av datamaskinvare; programmering av 
dataanimasjoner; testing av datamaskinvare; utleie av 
databehandlingsprogrammer; programmering av 
databehandlingsprogrammer; utvikling av 
dataplattformer; design av datamaskiner; design av 
datamaskinvare; utvikling av dataoverføringssystemer; 
utvikling av datalagringssystemer; hosting av 
databaser; digital datakomprimering; overvåking av 
datasikkerhetssystemer; utvikling av databaser; utleie 
av databehandlingssystemer; utvikling av datakoder; 
ledelse av dataprosjekter; design av 
databehandlingssystemer; design av 
datamaskinspesifikasjoner; utforming av 
databehandlingsprogrammer; utvikling av 
datamaskiner; leasing av datafasiliteter; testing av 
datamaskiner; programmering av 
databehandlingsutstyr; vedlikehold av dataposter; 
kompilering av databehandlingsprogram; utleie av 
databærere; leasing av datatilgangstid; utarbeidelse av 
databehandlingsprogrammer; vedlikehold av 
databaser; design av datakoder; nødgjenoppretting av 
datakommunikasjonssystemer; utvikling av dataspråk; 
testing av datautstyr; overvåking av datasystemer; 
online datalagring; design av datalagringssystemer; 
utvikling av databehandlingsapparater; design av 
databehandlingsapparater; fremskaffelse av 
datatidsdelingsressurser; tilveiebringe 
datamaskinutstyr; utvikling av datasystemer; design av 
datamaskingrafikk; tilveiebringelse av 
datasenterfasiliteter; utleie av datasenterfasiliteter; 
skriving av databehandlingsprogrammer; testing av 
dataanlegg; programmering for datamaskiner; 
mulighetsstudier for datamaskiner; tidsdelingstjenester 
for databehandlingsenheter; forskning på 
datamaskiner; ekspertråd om databehandlingsutstyr; 
nødgjenoppretting på datamaskiner; feilsøking på 
datamaskiner; design og utvikling av datamaskinvare; 
sikkerhetstjenester angående datavirus; design og 
utvikling av datalagringssystemer; design og utvikling 
av dataskjermsystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; forskning innen 
datamaskinvare; forskning innen 
databehandlingsteknologi; design av eksterne 
dataenheter; oppdatering av minnebanker i 
datasystemer; testing av elektroniske 
databehandlingssystemer; industriell design av 
datamaskiner; utleie av tredjeparts databaseservere; 
konfigurasjon av datasystemer og nettverk; 
internettkafé (utleie av datamaskiner); utvikling av 
databaserte nettverk; oppdatering av hjemmesider i 
datanettverk; forskning innen datamaskindesign; 
utvikling av tredjeparts databehandlingsprogrammer; 
utvikling av perifere dataenheter; design og utvikling av 
databehandlingsapparater; integrering av datasystemer 
og nettverk; utleie av datamaskinvare og -fasiliteter; 
design og utvikling av databehandlingsprogrammer; 
design og utvikling av datasystemer; utvikling av 

systemer for databehandling; utvikling av programmer 
for databehandling; opprettelse av programmer for 
databehandling; ingeniørvirksomhet knyttet til 
datamaskiner; skriving av programmer for 
databehandling; rekonstruksjon av databasesystemer 
for andre; design av datamaskiner for andre; forskning 
relatert til databehandling; design av datanettverk for 
andre; tilveiebringe styringsprogrammer for 
datasikkerhetsrisiko; overvåking av datasystemer for 
sikkerhetsformål; oppdatering av dataprogrammer for 
tredjepart; kvalitetskontroll knyttet til datasystemer; 
informasjonstjenester knyttet til datamaskiner; forskning 
relatert til datamaskiner; designtjenester knyttet til 
databehandlingsverktøy; designtjenester knyttet til 
dataprosessorer; design av mikrobrikker for 
datamaskiner; ingeniørtjenester relatert til 
databehandlingsteknologi; ingeniørtjenester relatert til 
databehandling; opprettelse av hjemmesider for 
datanettverk; utvikling av fastvare for datamaskiner; 
utvikling av dataplattformer for tredjemann; utføre 
mulighetsstudier på datamaskinvare; utarbeidelse av 
ekspertrapporter om datamaskinberegninger; design og 
utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; 
design og utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr; 
design og utvikling av eksterne dataenheter; design og 
utvikling av datamaskinvarebasert arkitektur; 
administrasjon av brukerrettigheter innen datanettverk; 
gjengivelse av datagrafikk (digitale bildetjenester); 
teknisk styring av husholdningsutstyr og datautstyr; 
design og utvikling av trådløse datanettverk; 
informasjonstjenester vedrørende utvikling av 
datasystemer; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage sammenbrudd; design og utvikling av 
datamaskinvare for industrinæringen; forskning i 
forbindelse med utvikling av datamaskinvare; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
datamaskinvare; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser; informasjonstjenester relatert 
til bruk av datanettverk; programmering av 
datamaskiner for vitenskapelig bruk; teknisk forskning 
relatert til datamaskiner; tilveiebringe rapporter knyttet 
til databehandling; installasjon og oppdatering av 
programmer for databehandling; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
utarbeidelse av rapporter relatert til datamaskiner; 
teknologisk forskning relatert til datamaskiner; 
informasjonstjenester knyttet til utvikling av 
datanettverk; utvikling og oppdatering av nettsteder for 
datanettverk; informasjonstjenester knyttet til 
anvendelse av datasystemer; design av systemer for 
sammenbygde dataenheter; utvikling av 
datamaskinvare for industriell produksjon; komparative 
analyser av effektiviteten til datasystemer; 
gjennomføring av mulighetsstudier relatert til 
datasystemer; tilveiebringe ekspertvurderinger relatert 
til databehandling; design og utvikling av fastvare for 
datamaskiner; designtjenester relatert til testverktøy for 
dataoverføring; analysestudier for å sammenligne 
ytelsen til datasystemer; design og utvikling av trådløst 
dataoverføringsutstyr og -instrumenter; designtjenester 
vedrørende utvikling av datastyrte 
informasjonsbehandlingssystemer; tilveiebringe 
virtuelle datasystemer via skytjenester; fremskaffelse 
av teknisk informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
evaluering av datasystemets ytelse i forhold til 
referansepunkter; evaluering av ytelsen til 
databehandling mot referanseindekser; vitenskapelig 
forskning utført ved hjelp av databaser; tilveiebringe 
teknisk support ved drift av datanettverk; tilveiebringe 
teknisk support ved overvåkning av datanettverk; 
design og utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; forskning relatert til 
datastyrt automatisering av tekniske prosesser; 
forskning relatert til datastyrt automatisering av 
administrative prosesser; forskning relatert til datastyrt 
automatisering av industrielle prosesser; design av 
elektroniske formater for cd-rom for databaser; 
vitenskapelig forskning utført ved hjelp av databaser og 
internett; tilveiebringe vitenskapelig 
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forskningsinformasjon og forskningsresultater fra en 
online database med søkefunksjon; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon innen teknologisk forskning fra 
en database eller internett; design og utvikling av 
systemer for inndata, utdata, behandling, visning og 
lagring; innsamling av luftkvalitetsdata; gjenopprette 
smarttelefondata; registrering av energiforbruksdata i 
bygninger; utvikling av maskinvare for lagring og 
henting av multimediedata; design av maskinvare for å 
lagre og hente multimediedata; utvikling av algoritmer 
og regnemetoder for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, 
analyse og overvåking av systemalgoritmer for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; testing, analyse og overvåking av 
systemalgoritmer for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; leie av 
minidatamaskiner; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; design av elektroniske systemer; 
design av elektriske systemer; utarbeidelse og utvikling 
av fotovoltaiske systemer; design og utvikling av 
fotoelektriske systemer; design og utvikling av 
systemer for regenerativ energigenerering; 
ingeniørvirksomhet relatert til design av elektroniske 
systemer; teknisk utvikling av strukturelementer, 
enheter og systemer for solfangere og fotoelektriske 
anlegg; design og konstruksjon på bestilling av 
telefonsystemer, kabel-tv-systemer og fiberoptikk; 
design av varmesystem; design av computersystemer; 
design av ledelsesinformasjonssystemer; design av 
lagringssystemer; design av lyssystemer; design av 
informasjonssystemer; overvåking av 
nettverkssystemer; design av målesystemer; design av 
kommunikasjonssystemer; design og utvikling av 
navigasjonssystemer; utvikling av energi- og 
strømstyringssystemer; programmering av elektroniske 
styringssystemer; design av tekniske 
bygningssystemer; teknisk design og planlegging av 
kloakksystemer; forsknings- og utviklingstjenester 
innen genuttrykkssystemer; designe visningssystemer 
for presentasjonsformål; ingeniørtjenester relatert til 
metallhåndteringssystemer; design av 
utstillingssystemer for reklameformål; design av 
boligsystemer for forsøksdyr; design av 
informasjonssystemer relatert til finans; 
ingeniørvirksomhet knyttet til design av 
kommunikasjonssystemer; sammenstilling av 
informasjon knyttet til informasjonssystemer; teknisk 
forskning vedrørende automatiske 
identifikasjonssystemer; hosting av online nettfasiliteter 
for andre for å dele onlineinnhold; planlegging, design, 
utvikling og vedlikehold av online nettsider for 
tredjeparter; hosting av nettfasiliteter online for andre 
for å gjennomføre interaktive diskusjoner; hosting av 
interaktive applikasjoner; hosting av multimedia 
applikasjoner; hosting av mobile applikasjoner; hosting 
av multimedia og interaktive applikasjoner; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte 
applikasjoner; programmering av 
multimedieapplikasjoner; administrasjon av e-
postservere; analyse av vannstrømkvalitet; analyse av 
telekommunikasjonssignaler; analyse av oljeutslipp; 
analyse av maling; analyse av materialer; analyse av 
polymerbelegg; analyse av oljereservoarer; analyse av 
oljeforekomster; analyse av produktutvikling; analyse 
av produktdesign; analyse og evaluering av 
produktdesign; analyse og evaluering av 
produktutvikling; analyse av geologiske prøver; analyse 
av brukte maskinoljer; analyse og testing for oljearbeid; 
analyse- og testtjenester for oljeindustrien; analyse 
innen molekylær biologi; analyse av bygningens 
strukturelle oppførsel; analyse av byggematerialets 
strukturelle atferd; analyse av hvordan kjemikalier 
reagerer; analyse- og testtjenester innen oljeleting; 
analyse- og testtjenester innen oljeutnyttelse; analyse 

for bestemmelse av bakterieinnhold i væsker; 
vitenskapelig analyse; biologisk analyse; bakteriologisk 
analyse; metallurgisk analyse; teknologisk analyse; 
biokjemisk analyse; analyse- og testtjenester i 
forbindelse med elektroteknisk utstyr; analyse av 
humant serum for medisinsk forskning; analyse av 
menneskelig vev for medisinsk forskning; analyse av 
kjemiske kombinasjoners påvirkning på dyr; 
vitenskapelig forskning og analyse; biologisk forskning 
og analyse; bakteriologisk forskning og analyse; 
biokjemisk forskning og analyse; måling og analyse av 
drivhusgassutslipp; kjemisk analyse av landområder; 
testing og analyse av materialer; biokjemisk analyse av 
luftstrømmer; testing, analyse og overvåking av 
navigasjonssignaler; testing, analyse og overvåking av 
telekommunikasjonssignaler; strukturell og funksjonell 
analyse av genomer; kjemisk analyse for bruk i 
evaluering; kjemiske analyser for bruk i gemmologisk 
analyse; testing, analyse og overvåking av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; 
klargjøring av biologiske prøver for analyse i 
forskningslaboratorier; utarbeidelse av 
immunhistologiske prøver for analyse i 
forskningslaboratorier; tolkning og analyse av  
magnetiske resonans-bilder for oljeindustrien; 
klargjøring av biologiske prøver for testing og analyse i 
forskningslaboratorier; teknologisk analyse i forbindelse 
med energi- og kraftbehov for andre; analysetjenester 
relatert til leting etter oljefelt; analysetjenester relatert til 
fastsettelse av bakterieinnholdet i væsker; 
analysetjenester for bestemmelse av det kjemiske 
innholdet i væsker; kjemiske analyser; kalibrering av 
analyseutstyr; jordprøvetaking for analyseformål; 
design og utvikling av test- og analysemetoder; 
kjemiske analysetjenester for bruk i design; arbeidet 
med og evaluering av kjemiske analyser; kjemiske 
analysetjenester for bruk i materialprøving; utføring av 
prøve- og analysetjenester for å kontrollere 
kontaminasjon; utføring av prøve- og analysetjenester 
for å anslå forurensningsnivåer; 
sprengningsvibrasjonsanalyse; toksisitetsanalyse; 
myntanalyse [Autentisering]; teknologisk 
ingeniøranalyse; mulighetsstudier av materialanalyse; 
laboratorietjenester for jordanalyse; laboratorieanalyse 
innen kosmetikk; forskning relatert til avfallsanalyse; 
industrianalyse- og forskningstjenester i forbindelse 
med bildekk; fremskaffelse av informasjon om 
industrianalyse- og forskningstjenester; fremskaffelse 
av nettbasert informasjon om industrianalyse- og 
forskningstjenester; vannanalyser; 
oljeforskningsanalyser; jordanalyser; håndskriftanalyser 
[grafologi]; laboratorieanalyser i bakteriologi; mineral- 
og oljeanalyser; forberedelse av 
prosjektanalysestudier; laboratorieanalyser innen kjemi; 
testing av kjeder; forskning innen kunstig intelligens; 
design av kontorautomatiseringsutstyr; blockchain som 
en tjeneste [BaaS]; adgangskontroll som en tjeneste 
(ACaaS); infrastruktur som en tjeneste [IaaS]; plattform 
som en tjeneste [PaaS]; kompilering av nettsider for 
internett; hosting av plattformer på internett; hosting av 
minneplass på internett; hosting nettsteder på Internett; 
hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; 
hosting av transaksjonsplattformer på internett; design 
av nettsteder på internett; opprettelse av websteder på 
internett; hosting av nettsteder på internett; hosting av 
e-handelsplattformer på internett; design og utvikling av 
websider på Internett; hosting av digitalt innhold på 
Internett; utleie av elektronisk lagringsplass på 
internett; tilveiebringe elektronisk lagringsplass på 
Internett; design og vedlikehold av hjemmesider på 
internett; søkemotorer på internett med spesifikke 
søkealternativer; gir plass på internett for weblogger; 
grafisk design for kompilering av nettsider på internett; 
tilby eller leie av elektronisk minneplass på Internett; 
design og grafisk kunstdesign for opprettelse av 
nettsider på internett; hosting av minneplass på 
internett for lagring av digitale fotografier; elektronisk 
overvåkning av kredittkortaktivitet for å oppdage svindel 
via internett; vitenskapelig forskning innen 
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samfunnsmedisin; tilveiebringe teknologisk 
informasjon; utstedelse av toksikologisk informasjon; 
fremskaffelse av geografisk informasjon; tilveiebringe 
vitenskapelig informasjon; sammenstilling av 
toksikologisk informasjon; sammenstilling av 
vitenskapelig informasjon; sammenstilling av 
informasjon relatert til informasjonsteknologi; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
informasjonsteknologi; innsamling av informasjon om 
hydrologi; sammenstilling av informasjon om 
oseanografi; tilveiebringe informasjon om 
motedesigntjenester; fremskaffelse av informasjon 
innen produktdesign; fremskaffelse av informasjon 
innen produktutvikling; tilveiebringe vitenskapelig 
teknologisk informasjon; tilveiebringe informasjon 
relatert til produksjonsorganisering; sammenstilling av 
informasjon relatert til meteorologi; tilveiebringe 
meteorologisk informasjon for skipsfart; gi vitenskapelig 
informasjon om kjemikalier; tilveiebringe informasjon 
om vitenskapelig forskning; tilveiebringe vitenskapelig 
informasjon om klimaendringer; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med teknologisk forskning; 
vurdering av kjemisk informasjon i relasjon til farer; 
vurdering av kjemisk informasjon med hensyn til risiko; 
vurdering av toksikologisk informasjon med hensyn til 
farer; vurdering av toksikologisk informasjon med 
hensyn til risiko; tilveiebringe et nettsted med 
informasjon om boliginnredning; fremskaffelse av 
teknisk informasjon knyttet til fremstilling av papir; 
tilveiebringe informasjon, råd og konsultasjon i forhold 
til karbonutligning; tilveiebringe vitenskapelig 
informasjon relatert til kjemisk industri. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320377 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202005737 
(220) Inndato: 2020.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Orkla Home & Personal Care AS, Postboks 673 

Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Vaskemidler; blekemidler og andre midler for 

klesvask; midler til rengjøring, rensing, polering, 
pussing, flekkfjerning samt til sliping; 
luftoppfriskningspreparater; oppvaskmiddel; 
servietter/kluter impregnert med preparater og stoffer 
for rengjøring og polering; impregnerte kluter til 
rengjøring, støvtørking og polering; midler for 
rengjøring, mykgjøring, bleking og rensing av tekstiler 
og klær; midler for hånd-, hår-, og kroppsvask; 
velluktende oljer og vann; såper; hånd- og 
kroppsvaskemidler; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; 
hudpleieprodukter, deodoranter og antiperspiranter for 
personlig bruk; ansiktskrem, kroppskrem, håndkrem; 
ansiktsrens, kroppsrens; hårpleieprodukter, sjampo, 
balsam. 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; medisinske preparater for 
pleie av kroppen og huden; medisinske kremer, gel, 
lotioner, oljer, balsam, pudder, talkumpudder og spray 

for bruk på kroppen og huden; medisinske eller 
sanitære preparater for behandling av kroppen og 
huden; hygieniske preparater for medisinske formål; 
desinfeksjonsmidler; sanitære preparater; preparater 
for utryddelse av skadedyr, insekter og giftige dyr; 
fungicider; herbicider; bakteriedrepende midler; 
preparater for utryddelse av parasitter; algedrepende 
midler; insektdrepende midler; ugressmidler; 
deodoranter, andre enn for personlig bruk; deodoranter 
og oppfriskningsmidler til bruk på klær; insektmidler; 
antiseptiske midler; rengjøringsprodukter impregnert 
med desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler [andre 
enn desinfiserende såpe] for husholdningsbruk; 
desinfeksjonsmidler impregnert i kluter og servietter. 

  Klasse 21   Husholdningsredskaper; gjenstander til 
rengjøringsformål; rengjøringsredskaper; håndklær; 
kluter; svamper; stålull; bonings- og poleringsapparater 
og -redskaper; feiebrett og -børster; hansker til 
rengjøring; holdere for papir; klesklyper; mopper; 
børster, herunder børster for rengjøring og 
oppvaskbørster; strykebrett; dispenseringsenheter; 
skureputer for skuring/vasking eller til rengjøring; 
svamper og naler; tørkestativer for tøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320378 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202115098 
(220) Inndato: 2021.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd., Units 58, 

63, 68, Floor 17th, Block B, No.3 Danling Street, 
Haidian District, 100089 BEIJING, Kina 

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

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

  Klasse 9   Tastaturer for datamaskiner; programvare for optisk 
tegnlesing; dataprogrammer for bruk av internett og 
world wide web; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; minneapparater; minnelagringsenheter; 
elektroniske minner; input-enheter for datamaskiner. 

  Klasse 35   Bedriftsledelse og organisasjonsrådgivning; 
outsourcingtjenester [forretningsassistanse]; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon, også via 
internett, kabelnettverk eller andre former for 
dataoverføring; assistanse, rådgivningstjenester og 
konsulenttjenester vedrørende forretningsledelse; 
messer og utstillinger for kommersielt og 
reklameformål; HR-ledelse; sammenstilling av 
informasjon til datamaskindatabaser; systematisering 
av informasjon til datamaskindatabaser; datastyrt 
tekstbehandling; datastyrt filbehandling; 
datainnføringstjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon innen utdanning; 
utdannelsesvirksomhet; opplæring i 
programvareutvikling; arrangering og gjennomføring av 
konferanser; arrangering og gjennomføring av 
kongresser; tilrettelegging og gjennomføring av 
seminarer; arrangering og gjennomføring av symposier; 
arrangering og gjennomføring av personlige 
utdanningsfora; levering av ikke-nedlastbare videoer. 

  Klasse 42   Forskning og utvikling av nye produkter for andre; 
dataprogrammering; design av dataprogramvare; 
datasystemanalyse; datasystem design; installasjon av 
dataprogramvare; konvertering av dataprogrammer og 
data, ikke fysisk konvertering; rådgivning om 
dataprogramvare; datavirusbeskyttelsestjenester; 
digitalisering av dokumenter [skanning]; overvåking av 
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datasystemer ved fjerntilgang; software som en 
tjeneste [saas]; rådgivning  om informasjonsteknologi 
[IT]; elektronisk datalagring; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til datateknologi og programmering 
via et nettsted; nettskytjenester; IT-tjenester  
tilveiebrakt ved  outsourcing; datateknologirådgivning; 
datasikkerhetsrådgivning; oppdatering og vedlikehold 
av dataprogramvare; dataprogramvaredesign for andre; 
oppdatering av dataprogramvare relatert til 
datasikkerhet og forebygging av datarisiko; 
datamigrasjonstjenester; installasjon av 
dataprogrammer; utleie av dataprogramvare og -
programmer; design og utvikling av dataprogramvare; 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; elektronisk sikkerhetskopiering av 
data; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
reparasjon av skadede dataprogrammer; design, 
programmering eller vedlikehold av dataprogrammer; 
dataprogrammeringsrådgivning; design og utvikling av 
programvare for enkel pålogging; design og utvikling av 
programvare innen mobilapplikasjoner. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverksbyggingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320379 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202117496 
(220) Inndato: 2021.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Route 66 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tusenfryd AS, Fryds vei 25, 1407 VINTERBRO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring; salgsfremmende tjenester; 

markedsføring av fornøyelses- og temaparker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320380 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202010502 
(220) Inndato: 2020.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Selstad AS, Postboks 163, 6701 MÅLØY, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bindetråder av metall; fortøyningsbøye av metall; 

fortøyningspåler av metall; Fortøyningsutstyr for 
oppdrettsanlegg av metall; 
Sammenkoplingsanretninger for fiskemerder av metall; 
heisetau for håndtering av tung last, av metall; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); ikke-
elektriske kabler og ledninger av vanlig metall; 
kabelforbindelsesledd av metall [ikke elektriske]; 
metalltrråd [ikke elektrisk]; stålkjettinger; taljer av 
metall, [andre enn for maskiner]; trosser av metall 
[wire]; wire; uedle metaller og legeringer av disse, 
malmer; metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
bobbins av metall.  

  Klasse 7   Fiskesorteringsutstyr, nemlig maskin for fiskesortering; 
Pumpeutstyr for pumping av fisk fra not til båt. 

  Klasse 22   Ankertau; bindestropper, ikke av metall; fiskegarn; 
fiskemerd for oppdrett; Fortøyningsutstyr for 
oppdrettsanlegg (ikke av metall), nemlig 
fortøyningsklamper, ikke av metall og fortøyningsbøyer, 
ikke av metall; sammenkoplingsanretninger for 
fiskemerder (ikke av metall); Fuglenett til fiskemerder; 
luseskjørt til fiskemerder; Tilbehør til oppdrettsanlegg, 
nemlig rensefisktunell, kombinasjonsskjul, 
leppefiskskjul; Trål for fiske; heisetau for håndtering av 
tung last, ikke av metall; hyssing; kabler, ikke av metall; 
kommersielle fiskegarn; nett [garn]; netting, ikke av 
metall eller asbest; nøter; opphengningssnorer; 
presenninger; rekkverk av tau; snor; snurpenot; 
syntetisk tau; tau; tau for marinebruk; tau og reip; 
tauverk; trosser, ikke av metall; tråd for nett; tau og 
hyssing. 

  Klasse 28   Fiskeagn; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; 
fiskehåver; fiskekroker; fiskelodd; fiskeredskaper; 
fiskeruser; fiskesluker; fiskesneller; fiskesnører; 
fiskestenger; flottører for fiske; håndholdte fiskenett; 
luktagn for jakt og fiske. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320381 
(151) Reg.dato.: 2022.02.10 
(210) Søknadsnr.: 202107930 
(220) Inndato: 2021.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hangzhou Qianmai E-commerce Co., Ltd., Room 201, 

Jinsha Century Bldg, Hangzhou Economic and 
Technological Development Zone, Hangzhou, 310018 
ZHEJIANG, HANGZHOU, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Sengetepper; bomullsstoffer; puter; sengetøy; 

sengedekker; barnedyner; silkestoffer; silkedyner, quilt; 
tepper [sengetepper] / dyner; ederdunstepper; lakener; 
madrasstrekk; puter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320382 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.31, US, 97/003,928 
(210) Søknadsnr.: 202201245 
(220) Inndato: 2022.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great Oaks 
Parkway, CA95119 SAN JOSE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datalagringsenheter i form av harddiskstasjoner med 
SSD-flashminne; datalagringsenheter i form av hybride 
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diskstasjoner; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; nedlastbar og registrert 
dataprogramvare for å muliggjøre gjenhenting av data; 
eksterne harddisker for sikkerhetskopiering; 
diskettstasjon [for datamaskiner] og datamaskinminne 
for lagringsenheter tilknyttet nettverk for fildeling og 
backup til skyen; diskettstasjon [for datamaskiner]; 
maskinvare for datamaskin og forhåndsinnspilt 
programvare for datalagring og datalagring og 
optimalisering av datautnyttelse; maskinvare for 
datamaskin; hukommelseslager for datamaskiner; 
nettverksmaskinvare for datamaskiner; 
harddiskenheter; halvleder-minneenheter; SSD-
enheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320383 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 201801136 
(220) Inndato: 2018.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 POLAR-GRUPPEN AS, Hinderveien 4, 3223 
SANDEFJORD, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drivkjeder andre enn for landkjøretøyer; Drivkjettinger 

andre enn for landkjøretøyer; Drivmekanismer andre 
enn for landkjøretøyer; Drivremmer for motorer; 
Elektriske hammere; Elektriske motorer, unntatt for 
landkjøretøyer; Filtreringsmaskiner; 
Høytrykkskompressorer; Hydrauliske motorer; 
Hydrauliske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; Hydrauliske turbiner; Industrielle 
manipulatorer [maskiner]; Kjøkkenavfallskverner, 
elektriske; Knusemaskiner for avfall; 
Kompressormotorer; Komprimeringsmaskiner for avfall; 
Motorer andre enn for landkjøretøyer; Presser 
[maskiner for industriell bruk]; Pulveriseringsmaskiner; 
Styreinnretninger for maskiner og motorer; 
Transportbånd; Trykkluftmaskiner. 

  Klasse 35   Faglige konsultasjoner om forretninger; Import- og 
eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe 
et varesortiment bestående av de foran nevnte varer i 
klasse 7 som gjør det mulig for kunder å enkelt se og 
kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller 
via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer. 

  Klasse 37   Gjenoppbygging av maskiner [helt eller delvis 
ødelagt]; Installasjon og reparasjon av elektriske 
maskiner og apparater; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320384 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202200329 
(220) Inndato: 2022.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NYO3 International Co., Ltd., OMC Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, VG1110 TORTOLA, De 
britiske jomfruøyene 

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

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd for dyr; Proteintilskudd for dyr; Medisinsk 
dyrefôr; Lotion for veterinærbruk; Aminosyrer for 
veterinære formål; Insektdrepende sjampo for dyr; 
Dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; 
Kosttilskudd; Mineralske kosttilskudd; Proteinbasert 
kosttilskudd; Propolisbasert kosttilskudd; Enzymbasert 
kosttilskudd; Glukosebasert kosttilskudd; Gelatin for 
medisinsk bruk; Vitaminpreparater; Frysetørret mat for 
medisinske formål; Homogenisert mat for medisinske 
formål; Acaipulver, kosttilskudd; Bleier for kjæledyr. 

  Klasse 31   Halm; Dyrestrø av papir for kjæledyr; Aromatisk sand 
for kjæledyr; Næringsmidler for dyr; Salt for husdyr; 
Forkaker; Kalk for dyrefor; Hundekjeks; Næringsmidler 
for fugler; Klifor [næringsmidler for dyr]; Dyrefor; 
Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Korn for 
dyreernæring; Tyggebiter for dyr [spiselige]; Formel; 
Hakkels [dyrefor]; Røtter for dyreernæring; 
Peanøttkaker for dyr; Drikker for kjæledyr; 
Næringsmidler for kjæledyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320385 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201279 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GRANBERG AS, Bjoavegen 1442, 5584 BJOA, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Hansker for beskyttelse mot ulykker; hansker for 
beskyttelse mot skader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320386 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201664 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SKINCOMA AS, c/o Mikela Beck, Jernbanegata 1, 
2821 GJØVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske kremer for hudpleie; emulsjoner, geleer 

og hudkremer for hudpleie; hudpleiekremer 
[kosmetisk]; kosmetiske hudpleiekremer; rensemelk for 
hudpleie; essenser for hudpleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320387 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201283 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HOPE INNOVATION, Markeveien 14, 5012 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Leketøy for barn, leketøy for småbarn, byggesett 

[leketøy]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320388 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201198 
(220) Inndato: 2022.01.28 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DESINTRYGG AS, Tvetenveien 164, 0671 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Desinfisering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320389 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202200964 
(220) Inndato: 2022.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ditur.dk ApS, Elmegårdsvej 12 A, 8361 
HASSELAGER, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Clemens Lawfirm, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 

AARHUS C, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Juvelerarbeider, tidsinstrumenter, armbåndsur, 
armbåndsur, komponenter og deler til ur og tilbehør til 
ur, som ikke inngår i andre klasser, vekkeur, pendelur, 
ur og andre kronometriske instrumenter, kronometre, 
kronografer; esker, etuier og ustillingsdisplays til 
presentasjon av tidsmålere og juvelerarbeider. 

  Klasse 35   Onlineengrossalg og detaljsalg av tidsmålere, ur, 
armbåndsur og produkter til fremstilling av ur og 
smykkevarer; Annonse- og reklamevirksomhet innen 
for kjøp og salg av ur og smykkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320390 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202200965 
(220) Inndato: 2022.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ditur.dk ApS, Elmegårdsvej 12 A, 8361 

HASSELAGER, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Clemens Lawfirm, Skt. Clemens Stræde 7, 8000 
AARHUS C, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Juvelerarbeider, tidsinstrumenter, armbåndsur, 

armbåndsur, komponenter og deler til ur og tilbehør til 
ur, som ikke inngår i andre klasser, vekkeur, pendelur, 
ur og andre kronometriske instrumenter, kronometre, 
kronografer; esker, etuier og ustillingsdisplays til 
presentasjon av tidsmålere og juvelerarbeider. 

  Klasse 35   Onlineengrossalg og detaljsalg av tidsmålere, ur, 
armbåndsur og produkter til fremstilling av ur og 
smykkevarer; Annonse- og reklamevirksomhet innen 
for kjøp og salg av ur og smykkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320391 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201197 
(220) Inndato: 2022.01.28 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DESINTRYGG AS, Tvetenveien 164, 0671 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Desinfisering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320392 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202114657 
(220) Inndato: 2021.10.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KJENTFOLK AS, Nydalsveien 15, 0484 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

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

applikasjoner for mobile enheter; datalagringsenheter 
og media; elektroniske databaser spilt inn på 
datamedia. Alle forannevnte varer i forbindelse med 
sjakkspill og sjakkturneringer. 

  Klasse 28   Sjakkbrett; sjakkspill; sjakkbrikker. 
  Klasse 41   Billett- og arrangementbookingstjenester; billettkontor 

[underholdningvirksomhet]; organisering av show og 
konserter; planlegging av show; tilveiebringe fasiliteter 
for filmer, show, skuespill, musikk eller pedagogisk 
opplæring; showoppsetninger; fremskaffelse av 
liveshow; utleie av lydopptak; veiledning i sport; 
utdanningstjenester vedrørende sport; 
undervisningstjenester vedrørende sport; tilrettelegging 
og utførelse av sport og spill; tilveiebringe nyheter 
angående sport; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende sport; utleietjenester vedrørende utstyr og 
fasiliteter for utdanning, underholdning, sport og kultur; 
organisering av konkurranser; underholdningstjenester 
i form av konkurranser; organisering av 
sportsarrangement- og konkurranser; organisering av 
spill og konkurranser; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; organisering av 
sjakkturneringer; fremskaffelse av 
underholdningstjenester via tv-media; lyd-, video- og 
multimediaproduksjon, og fotografering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320393 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.03, US, 90/862,562 
(210) Søknadsnr.: 202201646 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320394 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.06, US, 90/869,958 
(210) Søknadsnr.: 202201643 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty Road, 

MI48170 PLYMOUTH, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe 

mobilkommunikasjonstjenester; trådløse 
bredbåndskommunikasjonstjenester; elektronisk 
dataoverføring; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverk; telekommunikasjon-portstasjonstjenester, 
nemlig tilveiebringe en telekommunikasjonsforbindelse 
mellom kjøretøy, sjåfører og en global 
kommunikasjonsplattform; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe 
elektroniske meldingsvarsler via en global 
kommunikasjonsplattform som varsler enkeltpersoner 
om kjøretøysikkerhetshendelser og annen informasjon 
relatert til kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320395 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.06, US, 90/869,956 
(210) Søknadsnr.: 202201642 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty Road, 
MI48170 PLYMOUTH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe 
mobilkommunikasjonstjenester; trådløse 
bredbåndskommunikasjonstjenester; elektronisk 
dataoverføring; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverk; telekommunikasjon-portstasjonstjenester, 
nemlig tilveiebringe en telekommunikasjonsforbindelse 
mellom kjøretøy, sjåfører og en global 
kommunikasjonsplattform; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe 
elektroniske meldingsvarsler via en global 
kommunikasjonsplattform som varsler enkeltpersoner 
om kjøretøysikkerhetshendelser og annen informasjon 
relatert til kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320396 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.04, EM, 018527018 
(210) Søknadsnr.: 202201635 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NIO (Anhui) Co., Ltd, Building F, Hengchuang 
Intelligent Technology Park, Susong Rd. 3963, 
Economic and Technological Development Area, 
HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; Programvarer [innregistrerte edb 
programmer]; Dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; Dataoperativprogramvare; 
Dataprogramvare for godkjenning av tilgang til 
databaser; Dataprogramvare for vedlikehold og drift av 
datasystemer; Applikasjoner, nedlastbare; 
Dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
Operativsystemprogrammer; Dataprogrammer, 
innspilte; Dataspillprogrammer; Nedlastbare 
musikkfiler; Nedlastbare billedfiler; Elektroniske 
noteark, nedlastbare; Nedlastbare elektroniske noteark; 
Skjermsparersoftware, innspilte eller nedlastbare; 
Nedlastbare e-lommebøker; Dataspillsoftware, 
nedlastbar; Spillprogramvare for virtuell virkelighet; 
Programvare for bevegelsesgjenkjenning; 
Dataapplikasjoner (programmet utfører 
datamaskinvedlikeholdsarbeid); Dataprogramvare for 
behandling av digitale bilder; 
Dokumenthåndteringsprogramvare; 
Ansiktsgjenkjenningsapparater; 
Ansiktsgjenkjenningprogramvare; Veieapparater og -
instrumenter; Signalsendere; Globalt 
posisjoneringssystem apparater [GPS-]; 

Navigasjonsapparater for kjøretøyer; Elektroniske 
navigasjons- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter; Ferdsskrivere; Lydanlegg for biler; 
Fotografiapparater; Måleutstyr; Optiske speil; 
Materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; 
Elektroniske kontrollenheter; 
Videoprojeksjonsmonitorer; Varmekontrollapparater; 
Elektrolysatorer [elektrolytiske celler]; 
Brannslukningsapparater; Radiologiske apparater for 
industriell bruk; Personlig verneutstyr mot ulykker; 
Fingeravtrykksdørlåser; Briller; Batterier for kjøretøy; 
Ladeststasjoner for el-kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320397 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201285 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Distributed Creation Inc., 35 E 21st Street, NY10010 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datasoftware for å skape, lage, innregistrere, 

bearbeide, behandle, produsere, distribuere, 
samarbeide om og redigere musikk og lyder; 
datasoftwareutviklingsverktøy; 
datasoftwareutviklingsverktøy for musikere, 
musikkprodusenter og musikkdistributører; 
mobilapplikasjonssoftware for å skape, lage, 
innregistrere, bearbeide, behandle, produsere, 
distribuere, samarbeide om og redigere musikk og 
lyder. 

  Klasse 41   Tilveiebringe informasjon relatert til musikk; 
tilveiebringe utdanning innen området for musikk 
gjennom live og online workshops, kurs, seminarer; 
underholdningsnyheter og informasjon innen området 
for musikk tilveiebrakt via et nettsted; 
underholdningsnyheter og informasjon innen området 
for musikk tilveiebrakt via en nettportal. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av teknologi som tillater brukere å 
laste opp, laste ned, produsere, distribuere, skape, 
lage, formatere og komprimere musikk, tilveiebrakt via 
et nettsted; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar datasoftware for å lage, innregistrere, 
bearbeide, behandle, produsere, distribuere, 
samarbeide om og redigere musikk og lyder; skybasert 
software for å skape, lage, innregistrere, bearbeide, 
behandle, produsere, distribuere, samarbeide om og 
redigere musikk og lyder. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkstjenester innen området for 
musikk. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320398 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202201286 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAMPANYON AS, Fyrforvalter Knudsens vei 34, 4817 
HIS, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; applikasjonsprogramvare 
for mobiltelefoner; applikasjonsprogramvare for 
datamaskiner; applikasjonsprogramvare for sosiale 
nettverkstjenester via internett; programvare for 
elektronisk betaling; Applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner for tilveiebringelse av og informasjon om 
overnatting, aktiviteter og opplevelser; 
applikasjonsprogramvare for kommunikasjon mellom 
brukere. 

  Klasse 35   Markedsføringstjenester innen reiser; 
reklametjenester relatert til reiselivsbransjen. 

  Klasse 39   Reise- og bestillingstjenester; organisering og 
arrangering av reise; byråtjenester vedrørende booking 
av reise; reiseguide og reiseinformasjonstjenester; 
reisebyråtjenester for arrangering av reiser; 
reiserådgivning; reiseplanleggingstjenester; 
tilveiebringelse av reiseinformasjon via globale 
datanettverk. 

  Klasse 43   Reisebyråtjenester for arrangering av losji; 
fremskaffelse av informasjonstjenester for 
reiseovernatting og reisebyråtjenester for bestilling av 
overnattinger for reisende; tilveiebringe 
campingfasiliteter; formidling av losji; fremskaffelse av 
informasjon relatert til booking av losji; formidling av 
utleie av uteareal, telt, teltplasser, feriehytter; 
midlertidig overnatting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320399 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202118207 
(220) Inndato: 2021.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEXTSEQ 2000 P3 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, CA92122 SAN 
DIEGO, USA 

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

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

  Klasse 1   Biologiske preparater andre enn for medisinske og 
veterinære formål; Biologiske preparater for bruk i 
medisinsk forskning og forskning; Virkestoffer, 
reagenser, analyser/tester, enzymer, nukleotider, 
kjemiske buffere, kjemiske preparater og biologiske 
preparater for bruk innen vitenskap og forskning; 
Diagnostiske reagenser og preparater, andre enn for 
medisinsk eller veterinær bruk; Virkestoffer, reagenser, 
analyser/tester, enzymer, nukleotider, kjemiske buffere, 
kjemiske preparater og biologiske preparater for bruk 
innen vitenskap og forskning inkludert innenfor områder 
slik som genotyping, medisinsk forskning, veterinær 

forskning, dental forskning, klinisk forskning, 
metagenomik, bioteknologi, forskning innen 
legemiddelutvikling, forskning innen 
sykdomsbehandling, farmasøytisk forskning, forskning 
innen kosttilskudd,  soppdrepende forskning, 
ugressmiddelforskning, medisinsk laboratorieforskning, 
veterinærvitenskap, biovitenskap, biologi, mikrobiologi, 
landbruk, rettsmedisin, matsikkerhet, kosmetiske 
preparater, dermatologi, genetisk testing, sekvensering 
av nukleinsyrer, genetikk, onkologi, prenatal screening 
og testing, sykdommer, in vitro-diagnoseforskning, 
infeksjonssykdommer, reproduktivt helse, neonatal 
intensivbehandling og personlig medisin, andre enn for 
medisinske og veterinære formål; Sett som inneholder 
nukleotider, reagenser, enzymer, enzymsubstrater, 
virkestoffer, analyser/tester, kjemiske buffere, kjemiske 
preparater eller biologiske preparater for bruk innen 
ikke-medisinske formål; Sett som inneholder 
nukleotider, reagenser, enzymer, enzymsubstrater, 
virkestoffer, analyser/tester, kjemiske buffere, kjemiske 
preparater eller biologiske preparater for bruk innen 
vitenskap og forskning inkludert innenfor områder slik 
som genotyping, medisinsk forskning, veterinær 
forskning, dental forskning, klinisk forskning, 
metagenomik, bioteknologi, forskning innen 
legemiddelutvikling, forskning innen 
sykdomsbehandling, farmasøytisk forskning, forskning 
innen kosttilskudd,  soppdrepende forskning, 
ugressmiddelforskning, medisinsk laboratorieforskning, 
veterinærvitenskap, biovitenskap, biologi, mikrobiologi, 
landbruk, rettsmedisin, matsikkerhet, kosmetiske 
preparater, dermatologi, genetisk testing, sekvensering 
av nukleinsyrer, genetikk, onkologi, prenatal screening 
og testing, sykdommer, in vitro-diagnoseforskning, 
infeksjonssykdommer, reproduktivt helse, neonatal 
intensivbehandling, personlig medisin, andre enn for 
medisinske og veterinære formål; Kjemikalier for bruk 
innen industri, vitenskap, medisinsk forskning, 
forskning, fotografi, landbruk, havbruk, hagebruk og 
skogbruk; Ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; Brannsluknings- og 
brannhindringsmidler; Preparater og midler for herding 
og lodding; Garvestoffer for dyreskinn og -huder; 
Bindemidler for bruk i industrien; Kitt og annen 
fyllmasse; Kompost, gjødsel og gjødningsmidler; 
Biologiske preparater for bruk i industri og vitenskap. 

  Klasse 5   Virkestoffer, reagenser, analyser/tester, enzymer, 
nukleotider, kjemiske buffere, kjemiske preparater og 
biologiske preparater for medisinske, dentale og 
veterinære formål; Diagnostiske reagenser og 
preparater for medisinske, dentale og veterinære 
formål; Reagenser til klinisk diagnose; Biologiske 
preparater til medisinske, dentale og veterinære formål; 
Varer for bruk i forbindelse med behandling av 
sykdommer og lidelser i form av biologiske og kjemiske 
preparater, virkestoffer, reagenser, analyser/tester, 
enzymer, nukleotider og kjemiske buffere for 
medisinske, dentale og veterinære formål; 
Bakteriepreparater for medisinsk, dental og veterinær 
bruk; Biologisk vevskultur for medisinske, dentale og 
veterinære formål; Blod for medisinsk bruk; 
Parasittdrepende midler; Sett bestående av 
nukleotider, reagenser, enzymer, virkestoffer, 
analyser/tester, kjemiske buffere, kjemiske preparater 
eller biologiske preparater for medisinske formål; sett 
bestående av nukleotider, reagenser, enzymer, 
virkestoffer, analyser/tester, kjemiske buffere, kjemiske 
preparater eller biologiske preparater for medisinsk 
gentesting og medisinsk diagnose; Virkestoffer, 
reagenser, analyser/tester, enzymer, nukleotider, 
kjemiske buffere, kjemiske preparater og biologiske 
preparater for medisinske, dentale og veterinære 
formål inkludert innenfor områder slik som medisinsk 
diagnose, klinisk diagnose, companion diagnostics (test 
for behandlingsveiledende diagnostikk), veterinær 
diagnose, dental diagnose, medisinsk rettsmedisin, 
laboratoriemedisin, veterinærmedisin, genetisk testing, 
sekvensering av nukleinsyrer, genetikk, kosmetiske 
preparater, dermatologi, onkologi, prenatal screening 



 registrerte varemerker 2022.02.21 - nr 08/22

39 
 

og testing, sykdommer, rettsmedisin, in vitro-diagnose, 
infeksjonssykdommer, reproduktivt helse, neonatal 
intensivbehandling, personlig medisin, mikrobiologi, 
biologi, bioteknologi, metagenomikk, farmasøytiske 
produkter, kosttilskudd, utvikling av soppdrepende 
midler, utvikling av herbicider og utvikling av 
legemidler; Sett bestående av enzymsubstrater for 
medisinsk gentesting og medisinsk diagnose; 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320400 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.28, GB, 3674371 
(210) Søknadsnr.: 202200861 
(220) Inndato: 2022.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

INDE EV 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 INDe EV Limited, The Stables, Nabbscott Farm, Lower 
Dicker, BN274BB HAILSHAM, EAST SUSSEX, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøy; elektriske kjøretøy; elektriske nyttekjøretøy; 
elektriske varebiler; strukturelle reservedeler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320401 
(151) Reg.dato.: 2022.02.11 
(210) Søknadsnr.: 202105228 
(220) Inndato: 2021.04.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FISKERUTA AS, Strandveien 39, 3050 MJØNDALEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Bearbeidet fiskerogn; blåskjell [ikke levende]; 
buljonger; fettblandinger for brødskiver; fettstoffer 
[spiselige]; ferdigretter helt eller primært bestående av 
fjærkre; ferdigretter helt eller primært bestående av 
kjøtt; ferdigretter helt eller primært bestående av fisk; 
fisk [ikke levende]; fiskefileter; fiskehermetikk; Fiskelim 
for næringsmidler; Fiskeprodukter; Fiskekaker og -
boller; Hummer, ikke levende; Kaviar; Krepsdyr, ikke 
levende; Lever; Østers, ikke levende; Pølser; 
preparater for tilberedning av supper; reker [ikke 
levende]; ristet tang; saltet fisk; spiselige oljer; supper. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 29 som gjør det mulig for kunder 
å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
fiskebil eller fiskebåt, en nettbutikk eller via en katalog, 
inkludert alminnelige detaljhandelstjenester med 
samme varer. 

  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester; oppdrett av dyr; 
fiskeritjenester (dyphavsfiske og kystfiske). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320402 
(151) Reg.dato.: 2022.02.12 
(210) Søknadsnr.: 202200923 
(220) Inndato: 2022.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hilde  Søraas-Sønsteli, Nermarka 39, 7047 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker. 
  Klasse 32   Alkoholfri vin. 
  Klasse 39   Levering av vin. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320403 
(151) Reg.dato.: 2022.02.13 
(210) Søknadsnr.: 202200963 
(220) Inndato: 2022.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARINE PRO AS, Vaterlandsveien 19, 3470 
SLEMMESTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 

Markedsføring av produkter; Markedsføring og 
salgsfremmende tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320404 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.07, PE, 931445-

2022/DSD 
(210) Søknadsnr.: 202201287 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIFT RUMBLE SERIES 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(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; halstørkler [bandanas]; belter [bekledning]; 
baseballcaps; luer; støvler; kåper; kostymer for bruk i 
rollespill; kjoler; fottøy; hansker [bekledning]; allhelgen-
kostymer; hatter; hodebekledning; hettegensere; klær 
for spedbarn; jakker; treningsklær; bukser; gensere; 
regntøy; sandaler; skjerf; skjorter; sko; shortser; skjørt; 
nattøy; sokker; joggebukser; gensere; treningsgensere; 
badedrakter; t-skjorter; strømpebukser; topper [klær]; 
treningsdrakter; undertøy. 

  Klasse 38   Telekommunikasjons- og kringkastingstjenester; 
kringkasting og strømming av data- og 
videospillkonkurranser og -turneringer over globale 
kommunikasjonsnettverk, internett og trådløse nettverk; 
streamingtjenester for video, lyd og tv; webcasting-
tjenester via globale og lokale datanettverk; trådløs 
elektronisk overføring av data, bilder og informasjon. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; underholdningstjenester, 
nemlig arrangering og gjennomføring av live data- og 
videospillkonkurranser og -turneringer; fastsettelse av 
regler og forskrifter i forbindelse med data- og 
videospillkonkurranser og -turneringer; tilveiebringe 
ikke-nedlastbare lyd- og videopresentasjoner innen 
data- og videospillkonkurranser og -turneringer via et 
nettsted; tilveiebringe ikke-nedlastbar 
underholdningsinformasjon om data- og 
videospillkonkurranser og -turneringer via et nettsted; 
underholdningstjenester, nemlig organisering av live 
fanmøter og konferanser med interaktiv spilling mellom 
deltakere innen data- og videospill. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320405 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202201295 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AKVA GROUP ASA, Svanavågveien 30, 4374 
EGERSUND, Norge 

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

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 22   Nett [garn]; tråd for nøter og nett; notlin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320406 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,796 
(210) Søknadsnr.: 202201296 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320407 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,801 
(210) Søknadsnr.: 202201297 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320408 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,805 
(210) Søknadsnr.: 202201298 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320409 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.06.08, GB, 3652690 
(210) Søknadsnr.: 202107545 
(220) Inndato: 2021.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Abrado, Inc, 105 Nova Drive, LA70518 BROUSSARD, 

USA 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Olje- og gassbrønnboring, kompletterings- og 

intervensjonstjenester for hydrokarbon borehull; boring 
etter- og utvinning av hydrokarboner fra underjordiske 
reservoarer; kutting og fresing av borehull for olje- og 
gassbrønner; seksjonsfresingstjenester for olje- og 
gassbrønner; enkel og flerstrengs snittfresingstjenester 
for olje- og gassbrønner; avviklingstjenester for olje- og 
gassbrønner; nedstenging av olje- og gassbrønner; 
Plugging og nedstengning av olje- og gassbrønner; 
brønnrensingstjenester; rensingstjenester for stigerør; 
utleie og installasjon av verktøy for bruk i olje- og 
gassbrønner; utleie og installasjon av frese- og 
skjæreverktøy for olje- og gassbrønner; utleie og 
installasjon av brønnrengjøringsapparater; utleie og 
installasjon av magnetiske apparater for bruk i olje- og 
gassindustrien; nedstenging av olje- og gassbrønner og 
plugging av olje og gassbrønner; rådgivning og 

konsulenttjenester knyttet til alle forannevnte tjenester. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og relatert design; ingeniørtjenester innen olje- og 
gassbrønnboring, ferdigstillelse og intervensjon;  
ingeniørtjenester innen olje- og gassproduksjon; 
ingeniørtjenester innen kutting og fresing i olje- og 
gassbrønner; ingeniørtjenester innen avvikling av olje- 
og gassbrønner; ingeniørtjenester i forbindelse med 
valg og bruk av spesialutstyr for boring av olje og 
gassbrønner, ferdigstillelse, intervensjon og 
produksjon;  diagnostiske tjenester for olje og gass; 
konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320410 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.06.08, GB, 3652688 
(210) Søknadsnr.: 202107544 
(220) Inndato: 2021.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abrado, Inc, 105 Nova Drive, LA70518 BROUSSARD, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Olje- og gassbrønnboring, kompletterings- og 
intervensjonstjenester for hydrokarbon borehull; boring 
etter- og utvinning av hydrokarboner fra underjordiske 
reservoarer; kutting og fresing av borehull for olje- og 
gassbrønner; seksjonsfresingstjenester for olje- og 
gassbrønner; enkel og flerstrengs snittfresingstjenester 
for olje- og gassbrønner; avviklingstjenester for olje- og 
gassbrønner; nedstenging av olje- og gassbrønner; 
Plugging og nedstengning av olje- og gassbrønner; 
brønnrensingstjenester; rensingstjenester for stigerør; 
utleie og installasjon av verktøy for bruk i olje- og 
gassbrønner; utleie og installasjon av frese- og 
skjæreverktøy for olje- og gassbrønner; utleie og 
installasjon av brønnrengjøringsapparater; utleie og 
installasjon av magnetiske apparater for bruk i olje- og 
gassindustrien; nedstenging av olje- og gassbrønner og 
plugging av olje og gassbrønner; rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til alle forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design; ingeniørtjenester innen olje- og 
gassbrønnboring, ferdigstillelse og intervensjon; 
ingeniørtjenester innen olje- og gassproduksjon; 
ingeniørtjenester innen kutting og fresing i olje- og 
gassbrønner; ingeniørtjenester innen avvikling av olje- 
og gassbrønner; ingeniørtjenester i forbindelse med 
valg og bruk av spesialutstyr for boring av olje og 
gassbrønner, ferdigstillelse, intervensjon og 
produksjon; diagnostiske tjenester for olje og gass; 
konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320411 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,808 
(210) Søknadsnr.: 202201300 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320412 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202201178 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Familjens jurist i Sverige AB, Magnus Ladulåsgatan 65, 

11827 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring av andre sine varer og tjenester; 

presentasjon av bedrifter og deres varer og tjenester 
via internett; elektroniske betalingstjenester; nemlig 
tilveiebringe informasjon om online produkter for 
reklame-, informasjons- og salgsformål; tilveiebringelse 
av en online markedsplass for kjøpere og selger av 
varer og tjenester; tilveiebringelse av plass på 
nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
salgsfremmende tjenester, annonsering og 
markedsføring via nettsteder online; reklame, 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; reklame 
for andre selgere sine varer og tjenester; reklame for 
varer og tjenester via internett for andre; 
markedsføring, reklame og annonsevirksomhet; 
prestasjonsbasert markedsføring; annonsering 
gjennom overføring av reklame online for tredjepart på 
elektronisk kommunikasjonsnett; spredning av reklame 
for andres regning via internett; sammendrag av 
informasjon i databaser; datainnsamling for andres 
regning; tilveiebringe forretningsinformasjon; 
kommersiell informasjon; 
bedriftsmarkedsføringstjenester; forretningsmegling og 
rådgivningstjenester innen området salg av varer og 
utførelse av tjenester; tilveiebringelse av 
forretningstjenester online fra en database eller 
internett; tilveiebringelse av en online markedsplass for 
å delta i kommersielle transaksjoner mellom ulike 
aktører innen salg av produkter og tjenester; 
tilveiebringelse av en online annonseplass for 
annonsering av produkter og tjenester; tilveiebringelse 
av onlineregister med kommersiell informasjon på 
internett. 

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

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og design relatert dertil; 

tekniske tjenester og design relatert dertil; vitenskapelig 
forskning; industrielle analysetjenester; utforming og 
utvikling av dataprogramvarer; design og utvikling av 
datamaskiner. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker; begravelsestjenester; 
bistand ved rettslige prosesser; ekspertrådgivning om 
juridiske spørsmål; informasjons-, rådgivnings- og 
juridiske konsulenttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320413 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202202070 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDENDE TEKNOLOGI AS, Strømsveien 318, 1081 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Kjøkkenmaskiner; kjøkkenmaskiner, elektriske; 

kjøkkenutstyr [elektriske redskaper]; kjøkkenmaskiner 
[elektriske] for bearbeiding av mat; kjøkkenmaskiner 
(Elektriske -) for mattilbereding [annet enn koking]; 
elektriske kjøkkenredskaper; kjøkkenmaskiner 
(Elektrisk -) til hjemmebruk. 

  Klasse 11   Kjøkkenmaskiner (Elektrisk -) til matlaging; airfryer 
(varmluftfrityrkokere); vannkokere for fremstilling av 
drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320414 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202200992 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320415 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,810 
(210) Søknadsnr.: 202201302 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320416 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202200991 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320417 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,812 
(210) Søknadsnr.: 202201303 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320418 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.02, US, 90/860,817 
(210) Søknadsnr.: 202201304 
(220) Inndato: 2022.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og biologiske preparater for 
menneskelig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320419 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202201770 
(220) Inndato: 2022.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PSYKT STERK STUDENTBEDRIFT, Universitetet i 

Sørøst-Norge Kjølnes ring 56, 3918 PORSGRUNN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykt undervisningsmateriell; undervisningsmateriell 

av papir; trykte undervisningsaktivitetsveiledninger; 
hefter om spill. 

  Klasse 28   Spill; brettspill; spørsmålssett for brettspill; 
elektroniske brettspill. 

  Klasse 41   Undervisning på grunnskoler; formidling av 
undervisningsmateriell; undervisning på 
ungdomsskoler; undervisning på videregåendenivå; 
undervisning i sosial atferd; opplæring og undervisning; 
undervisnings- og opplæringstjenester; 
undervisningskurs vedrørende helse; organisering av 
undervisningsaktiviteter; tilveiebringe 
undervisningskurs for unge mennesker; arrangering av 
spill; organisering av pedagogiske spill. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320420 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202116675 
(220) Inndato: 2021.12.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XTRAGAS AS, Uniongata 18, 3732 SKIEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrielle oljer og fett, voks; smøremidler; 
støvabsorberende, fuktende og bindende 
sammensetninger; brensel og belysningsmidler; 
stearinlys og veker til belysning. 

  Klasse 40   Forbehandling av materialer bestemt for anaerob 
fordøyelse og produksjon av biogass, metan eller 
hydrogen; resirkulering av avfall og søppel; luftrensing 
og behandling av vann;  konservering av mat og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320421 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(300) Søknadsprioritet 2021.09.22, SE, 617022 
(210) Søknadsnr.: 202200956 
(220) Inndato: 2022.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Living Life Wine 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Katrine Østensen, Industrigata 54, 0357 OSLO, Norge 
THERESE BIRKELAND, RUBINA RANAS GATE 7, 
0190 OSLO, Norge 
Caroline Jansson, Bogstadveien 13, 0355 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Champagneglass; vinglass; champagnebøtter; 

cocktailshaker; cocktailglass; cocktailpinner; 
drikkeflasker; drinkvispere; drinkholdere av skum; 
glassflasker; underlag til vinflasker av edelt metall; 
resirkulerbare vannflasker i plast, tomme; glass; 
sugerør; karaffelmerkelapper; karafler; glasskarafler; 
skjenketut for vin; vinlufter; vinflaskebøtter; vinkjølere; 
vinkarafler til dekantering; flaskeåpnere; flaskeåpnere 
[håndbetjente]; ikke-elektriske flaskeåpnere; vinøser; 
vinflaskevugger. 

  Klasse 33   Alkoholholdige viner; alkoholholdige essenser; 
alkoholholdige cocktailblandinger; alkoholholdige 
fruktcocktaildrikker; alkoholholdige fruktdrikker; 
alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdig sider; 
alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige 
preparater for fremstilling av drikker; alkoholholdige 
kullsyreholdige drikker, unntatt øl; alkoholholdige 
cocktailer i form av kjølt gelatin; ferdige alkoholholdige 
cocktailer; sukkerrørbasert alkoholholdig drikke; likører 
[alkoholholdige drikkevarer]; aperitiffer med destillert 
alkoholholdig likørbase; lavalkoholholdige drikker; 
lavalkoholholdig vin; vin for matlaging; vin med den 
beskyttede betegnelsen "Champagne"; drikker som 
inneholder vin [spritzers]; viner; vinblanding; vinbaserte 
aperitiffer; vinbaserte drinker; vinbaserte drikkevarer; 
viner uten kullsyre; ferdige vincocktailer; musserende 
viner; naturlig musserende viner; musserende hvite 
viner; musserende røde viner; fruktvin; bjørnebærvin; 
jordbærvin; druevin; enebærbrennevin; brennevin; 
ettervin; aguardiente [sukkerrørsbrennevin]; 
risbrennevin [awamori]; musserende fruktvin; 
svartbringebærvin (Bokbunjaju); brennevin [destillert]; 
japansk hvitvin (shochu); kinesisk hvitvin (baiganr); 
kinesisk brygget brennevin (laojiou); japansk regenerert 
brennevin [naoshi]; tradisjonell koreansk risvin 
[makgeoli]; koreansk destillert brennevin [soju]; 
brennevin smaksatt med japanske plommeekstrakter 

(umeshu); brennevin med den beskyttede betegnelsen 
"Tequila"; brennevin med den beskyttede betegnelsen 
"Cognac"; brennevin med den beskyttede betegnelsen 
"Mezcal"; brennevin med den beskyttede betegnelsen 
"Armagnac"; brennevin med den beskyttede 
betegnelsen "Tequila" tilsatt vitaminer; sterkviner; 
søtviner; bordviner; rødviner; hvitviner; roséviner; 
dessertviner; portviner; fruktviner; brennevinbaserte 
aperitiffer; musserende drueviner; musserende 
fruktviner; gløgg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320422 
(151) Reg.dato.: 2022.02.14 
(210) Søknadsnr.: 202201170 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EXACT THERAPEUTICS AS, Østre Aker vei 19, 0581 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Midler for tilføring av medisiner bestående av 

forbindelser som tilrettelegger for tilføring av et bredt 
utvalg av legemidler ved hjelp av ultralyd og 
mikrobobler. 

  Klasse 10   Apparater og instrumenter for målrettet 
legemiddeltilførsel ved hjelp av ultralyd og mikrobobler, 
herunder ultralydapparater og -instrumenter og en 
sonde. 

  Klasse 44   Målrettet tilføring av legemidler ved hjelp av ultralyd 
og ultralydforsterking ved hjelp av ultralydapparater og 
-instrumenter, mikrobobler og en sonde. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320423 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201676 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TINE SA, Postboks 7 Kalbakken, 0901 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; veganske 
erstatningsprodukter for kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; 
konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter, egg; 
meieriprodukter; melk, ost, smør, yoghurt og 
yoghurtdrikker, melkebaserte drikkevarer, og andre 
melkeprodukter; desserter laget av melkeprodukter; 
melkesubstitutter, herunder havremelk, rismelk, 
soyamelk, mandelmelk, kokosmelk, samt produkter 
hovedsakelig laget av slike varer; ikke-melkeholdig ost, 
melk og yoghurt [melkesubstitutter]; tørrmelk, 
melkepulver; mysepulver; myse; spiselige oljer og fett; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 
fjærkre, frukt eller grønnsaker; ferdigretter hovedsakelig 
bestående av veganske erstatningsprodukter for kjøtt, 
fisk, fjærkre; nøtter, bearbeidet. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk, kaker, småkaker, kjeks og konfektyrer; 
sjokolade; sjokoladeprodukter; iskrem, sorbet og annen 
spiseis; vegansk is; puddinger; vaniljepuddinger; 
karamellpuddinger; rispudding; sjokoladepuddinger; 
mandelpudding; panna cotta; plantebaserte puddinger; 
kakekrem; pavlovakrem; vaniljesaus; plantebasert 
vaniljesaus; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; 
salt; smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; 
eddik, dressinger, sauser og andre smakstilsetninger; 
fruktsauser; is (frossent vann); kornblandinger; 
knekkebrød; müsli; müslibarer; energibarer; 
proteinbarer; iskaffe, iste; ferdigretter hovedsakelig 
bestående av pasta, ris eller kornprodukter; grøt. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320424 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201687 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BONDURA TECHNOLOGY AS, Postboks 98, 4349 

BRYNE, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallmaterialer for bygging og konstruksjon; ikke-

elektriske kabler og -tråd av metall [uedelt]; små 
gjenstander av metall [isenkramvarer]; låse- og 
festeanordninger av metall; bolter, låsebolter, muttere, 
skruer og plugger av metall. 

  Klasse 7   Verktøymaskiner; hydrauliske verktøy; luftdrevne 
verktøy; mekaniske verktøy; maskiner for bruk i 
montering og demontering av låse- og 
festeanordninger; deler og tilbehør til løfteapparater og 
kraner [løfte- og heiseapparater]. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av låse- og 
festeanordninger, bolter, låsebolter, muttere, skruer og 
plugger av metall; rådgivningstjenester vedrørende 
vedlikehold av låse- og festeanordninger, bolter, 
låsebolter, muttere, skruer og plugger av metall; 
reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner, 
hydrauliske verktøy, luftdrevne verktøy, mekaniske 
verktøy og maskiner for bruk i montering og 
demontering av låse- og festeanordninger. 

  Klasse 40   Behandling av metaller; metallstøping; 
metallbelegging; overflatebehandling av metallartikler; 
produksjon av metallmaterialer for bygging og 
konstruksjon etter bestilling og spesifikasjon fra andre; 
produksjon av låse- og festeanordninger, bolter, 
låsebolter, muttere, skruer og plugger av metall etter 
bestilling og spesifikasjon fra andre; produksjon av 
verktøymaskiner, hydrauliske verktøy, luftdrevne 
verktøy, mekaniske verktøy og maskiner for bruk i 
montering og demontering av låse- og festeanordninger 
etter bestilling og spesifikasjon fra andre. 

  Klasse 42   Ingeniørtjenester på vegne av andre; teknisk 
prosjektplanlegging; industrielle designtjenester; 
teknisk design og konsultasjon; utarbeidelse av 
tekniske tegninger; design av modeller; design og 
utvikling av metallmaterialer for bygging og 
konstruksjon, låse- og festeanordninger, bolter, 
låsebolter, muttere, skruer og plugger av metall; design 
og utvikling av verktøymaskiner, hydrauliske verktøy, 
luftdrevne verktøy, mekaniske verktøy og maskiner for 
bruk i montering og demontering av låse- og 
festeanordninger; kvalitetskontroll og 
autentiseringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320425 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202003718 
(220) Inndato: 2020.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soolia AB, c/o Boström, Harry Martinsons gata 10, 
11216 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Såpe; Såpe for kroppspleie; Ikke-medisinske 

preparater for kroppspleie; Kosmetiske preparater for 
kroppspleie; Preparater for ansiktspleie; Ikke medisinsk 
preparater for ansiktspleie; Leppepomade; 
Leppekremer; Leppepomade (ikke medisinsk); 
Rengjøringssåpe; Rengjøringsolje; Rengjøringslotion; 
Rengjøringsmiddel og velduftende preparater; 
Vaskemidler, oppvaskmidler og rengjøringsmidler; 
Toner; Oljer for parfymer; Eteriske oljer og aromatiske 
ekstrakter; Oljer for kosmetiske hensikter; Oljer for 
fuktighetsgivende hud etter soling; Kremer for ansikt og 
kropp; Kremer for fiksering av hår; Kremer for hårpleie; 
Kremer for sminkefjerning; Kremer for rengjøring; 
Kremer for rynker; Parfymerte kremer; Kosmetikk; 
kosmetiske kremer; Hudpleieoljer [kosmetikk]; 
Solkremer [kosmetikk]; Kroppskremer (kosmetikk); 
Kroppsoljer [kosmetikk]; Sololjer (kosmetikk); Maskara; 
Maskara for øyenbryn; Flytende foundation; Eyeliner; 
Pudder; Øyenbrynsfarger i form av penner og pudder; 
Concealere [sminke]; Rouge; Leppestift; Leppepenner; 
Leppeglans; Kosmetisk leppebeskyttelse; 
Rengjøringsmiddel for sminkebørster; Sminkeputer av 
bomull; Bomull for kosmetisk bruk; Såpe og gel; 
Kosmetiske såper; Såpe for personlig bruk; Skrubb for 
hudpleie; Såpe i flytende form; Barbersåpe; Flytende 
såpe for hender og ansikt; Lotioner for hårpleie; 
Solkremer og lotioner; Lotioner for kosmetiske formål; 
Lotioner for pleie av ansikt og kropp; Lotioner for 
forsterkning av negler; Lotioner og oljer for massasje; 
Massasjeoljer; Kosmetikk for barn; Babyolje, 
Babypudder, Babylotion; Babysjampo; Preparater for 
hårpleie; Hudsåpe; Hudkremer; Rengjøringsmiddel for 
huden; Rengjøringsskum for hud; Hud-, øyne- og 
neglepleie preparater; Deodoranter og antiperspiranter; 
Deodoranter for kroppspleie; Solkremer for spedbarn; 
Solbeskyttelsesspray; Preparat for munnhygiene; 
tannkrem; Parfymer; Parfymeolje; Neglelakk; 
Neglelakkfjerningsmiddel; Håroljer; Hårvoks; Hårgele; 
Hårfarge; Hårbalsam; Hårsjampo; 
Hårfjerningsprodukter og preparater for barbering; 
Sjampo; Sjampo og balsam; Sjampo i fast form; 
Nærende balsam; Hårbeskyttende lotioner; Serum for 
hårpleie; Sjampo for flass; Sjampo for dyr; Alger for 
kosmetologi; Kremer mot aldring; Oppvaskmiddel for 
oppvaskmaskin; Såpe for husholdningsformål; 
Rengjørings -og vaskemiddel for husholdsbruk; Duft 
diffusorer i form av duftpinner; Preparater for 
kroppsrensing og skjønnhetspleie; Toalettartikler; 
Harde såper til rengjøringsformål for husholdningen; 
Oppvaskmiddel; Hårsprayer; Kosmetikk for barn; 
Badepreparater for dyr; Tannpleiemiddel for dyr; 
kosmetiske preparater for bad; kosmetiske preparater 
for øyevipper; fargestoffer for kosmetiske formål; 
kosmetiske penner. 

  Klasse 5   Håndsprit; Massasjelys for terapeutiske formål; Eliksir 
for eksem; Vannbasert smøremiddel for personlig bruk; 
Silikonbasert smøremiddel for personlig bruk; Plaster; 
Kosttilskudd; Antioksidanter (Kosttilskudd); Mineralsk 
kosttilskudd; Kalsiumtabletter som kosttilskudd; 
Kosttilskudd for personer; Kosttilskudd av 
proteinpulver; Kosttilskudd for økt styrke og kondisjon; 
Måltidserstatningspulver; Kosttilskudd bestående av 
vitaminer; Vitaminer for gravide; Vitaminer og 
vitaminpreparater; Fordøyelsespreparater; 
Fordøyelsesenzymer; Kosttilskudd bestående av 
aminosyrer; Sovemiddel; Helsekosttilskudd laget 

hovedsakelig av mineraler; Helsekosttilskudd for 
mennesker med spesielle diettbehov; Helsekosttilskudd 
laget hovedsakelig av vitaminer; Diettmat for klinisk 
ernæring; Kosttilskudd av hvetekim; Kosttilskudd som 
drikkeblandinger; Kosttilskudd for mennesker og dyr; 
Sanitære tamponger; Bind for kvinner; Dietiske tilskudd 
for dyr; Halsbånd mot parasitter for dyr; Kosttilskudd for 
barn; Babybleier (papir eller cellulose); Diettpreparater 
for barn. 

  Klasse 29   Vegetabilske geléer; Vegetabilsk pulver; Vegetabilske 
mousser; Vegetabilsk krem; Vegetarisk kjøttpålegg; 
Vegetariske pølser; Grønnsaksekstrakter til matlaging; 
Vegetabilsk fett som mat; Vegetabilske oljer til mat; 
Format og strukturert vegetabilsk protein for bruk som 
kjøtterstatning; Bønner; Hermetiserte bønner; Tørkede 
bønner; Tofu; Frysetørkede tofubiter (kohri-dofu); 
Peanøttsmør; Snacks basert på nøtter; Syltetøy; 
Geleer, syltetøy, kompotter, smørbare pålegg av frukt 
og grønnsaker; Marmelade; Meieriprodukter; Tørket 
frukt; Tørket fruktsnacks; Tørkede fruktprodukter; 
Tørkede fruktblandinger; Snackblandinger bestående 
av tørket frukt og behandlede nøtter; Konserverte 
frukter; Brente alger; Alger, konserverte; Behandlede 
spiselige alger; Krydret alger [Japan-gim]; Tørket 
spiselig alge [hoshi-wakame]; Spiselig sjøgress; Tørket 
spiselig sjøgress; Snacks av spiselig sjøgress; Nøtter- 
og frøbasert snackbar (barer); Frukt- og nøttebaserte 
snackbarer (barer); Blandinger av tørket frukt; 
Vegetabilsk pulver; Behandlede nøtter; Smaksatte 
nøtter; Behandlet frukt, sopp og grønnsaker (inkludert 
nøtter og belgfrukter); Smør laget av nøtter; Oljer og 
fett; Blandet olje [til mat]; Olivenolje (mat); Jomfruolje 
[olivenolje]; Kokosolje; Kokosolje og fett (til mat); 
Solsikkeolje (mat); Rapsolje til mat; Spiselige oljer; 
Krydret oljer; Smaksoljer; Organisk kokosnøttolje til 
matlaging; Snacks basert på grønnsaker; Snacks 
basert på belgfrukter; Kokt sopp; Hermetisert sopp; 
Havre-melk; Melkebaserte drikker som inneholder 
havre; Mandelsmør; Mandel-melk; Blandinger av frukt 
og nøtter; Konserverte linser; Tørkede linser; 
Nøtteoljer; Soyamelk; Kokosnøtt smør; Kokosnøttmelk; 
Kokosnøttvann [drikkevarer]. 

  Klasse 30   Vegankaker; Vegetabilsk mel; Veganmajones; 
Vegetabilske fortykningsmiddel; Vegetabilsk-basert 
kaffeerstatning; Vegetabilske preparater for bruk som 
kaffeerstatning; Vegetabilske smaksstoffer for drikker, 
unntatt essensielle oljer; Kaffe, te og kakao og 
erstatninger for dette; Kaffe; Kaffebønner; Kaffeposer; 
Kaffe smaker; Kaffeblandinger; Ubrent kaffe; Malt kaffe; 
Hele kaffebønner; Kaffe-baserte drikker; Essenser; 
Smaker til te; Grønn te; Svart te [engelsk te]; Te-
baserte drikker med fruktsmak; Svart te; Rooibos -te; 
Chai-te; Te ekstrakt; Teposer; Te i løsvekt (ikke-
medisinske); Darjeeling-te; Teer; Te; Teblandinger; 
Asiatiske nudler; Godis, konfektbiter og tyggegummi; 
Godteri; Müsli, Müsli bestående hovedsakelig av 
frokostblandinger; Chips med peanøttsmør (konfekt); 
Smørbart sandwich pålegg laget av sjokolade og 
nøtter; Pasta; Ris; Mat laget av ris; Couscous; 
Bearbeidet quinoa; Smaksatt sirup; Sirup til mat; Smak 
tilsetningsstoffer i pulverform; Kornbaserte chips; Chips 
av Fullkorns hvete; Chips laget av frokostblandinger; 
Kornbaserte snacks; Snacks laget av müsli; Snacks 
laget av fullkornshvete; Brød; Gjærekstrakt; Gjær og 
gjærere; Glutenfritt brød; Soyasaus; Brød av 
forskjellige slag; Tørkede urter; Bearbeidede urter; 
Bearbeidet ginseng brukt som urter, krydder eller 
smakstilsetningsstoffer; Kakao; Kakaopulver; 
Sjokolade; Snackbarer som inneholder en blanding av 
frokostblandinger, nøtter og tørket frukt (barer) 
[søtsaker]; Proteinrike kornstenger (barer); Naturlige 
søtningsmidler; Sukker, naturlige søtningsmidler, søte 
belegg og fyllinger, biprodukter; Krydder og 
krydderblandinger; Salt; Spiselige salter; Salter, 
krydder, smaker og smakstilsetningsstoffer; Teblader; 
Te; Granola-baserte snackbarer (barer); Tyggegummi 
for tannhelse [ikke medisinsk]. Sjokoladebaserte 
produkter; Sjokoladebelagte riskaker; Kornstenger og 
energistenger; Stekt korn; Kornbaserte snacks; Presset 
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hvetesnacks; Riskaker; Belagte nøtter [søtsaker]; Hirse 
kaker; Salte kjeks; Fullkornshvete kjeks; Smaksrike 
kjeks; Substitusjoner for sjokolade; Chips laget av 
frokostblandinger; Stekte maiskorn; Maischips; 
Frokostblandinger; Havregrynkaker; Sjokolade belagte 
nøtter; Risbaserte snacks; Bearbeidet korn, stivelse 
samt varer laget av disse, tilberedninger for baking og 
gjær; Nøtter søtsaker; Sjokoladebaserte produkter; 
Sjokoladebaserte måltidserstatninger (barer); Matvarer 
som inneholder sjokolade som hovedingrediens; 
Velsmakende dyrefôrtilsetningsstoffer [unntatt 
essensielle oljer; Soppsauser; Melblandinger; Spiselig 
mel; Mel; Havregryn; Mandelmel; Smaker av mandler til 
mat og drikke; Mandelkonfekt; Mel av nøtter; Soyamel 
til mat; Kokosmel som mat. 

  Klasse 31   Fersk frukt, nøtter, grønnsaker og urter; Organisk frisk 
frukt; Ubehandlet frukt; Friske tropiske frukter; 
Organiske friske urter; Ubearbeidede urter; Frø for 
dyrking av urter; Ubearbeidede bønner; Friske bønner; 
Nøtter [frukt]; Friske nøtter; Spiselige nøtter 
[ubehandlet]; Bær (ubearbeidet -); Friske cashewnøtter; 
Friske valnøtter; Ubearbeidede nøtter; Ubehandlet 
korn; Ubehandlet quinoa; Ubehandlede spiselige frø; 
Ferske alger; Alger som mat; Ubehandlede alger som 
mat; Ubehandlet spiselig sjøgress; Sopp; Ubearbeidet 
sopp; Mandel; Friske linser; Friske soyabønner; 
Kokosnøtter; Dyrefôr bestående av soyabønner; 
Dyrefôr og fôr; Urter til mat eller dyrefôr; Dyrefôr 
ekstrahert fra grønnsaker. 

  Klasse 35   Videresalg av servise; Videresalg av kjøkkenutstyr; 
Videresalg av konfekt; Videresalg av sjokolade; 
Videresalg av bestikk; videresalg av iskrem; Sorbet 
videresalg; Videresalg av rengjøringsmidler; Videresalg 
av læremateriell; Videresalg av sportsutstyr; Videresalg 
av poser; Videresalg av mat; Videresalg av kakao; 
Videresalg av te; Videresalg av kaffe; Videresalg av 
dyrefôr; Videresalg av rengjøringsartikler; Videresalg av 
leker; Detaljhandel med sportsutstyr; Videresalg av 
spill; Videresalg av trykksaker; Videresalg av 
hjelpemidler for sex; Videresalg av toalettsaker; 
Videresalg av klær; Videresalg av tilbehør til klær; 
videresalg av mote og tilbehør; Videresalg av 
hårprodukter; Videresalg av kjæledyrprodukter; 
Videresalg av søtsaker; Videresalg av 
kjøkkenapparater; Videresalg av interiørdesignartikler; 
Videresalg av skrivesaker; Videresalg av desserter; 
Detaljhandel med veterinærartikler; Videresalg relatert 
til kosttilskudd; Videresalg av diettpreparater; 
Videresalg av veterinærpreparater; Videresalg av 
alkoholfrie drikkevarer; Videresalg for innspilt innhold; 
Online videresalg av smykker; Online videresalg av 
kosmetikk; Online videresalg angående reiseeffekter; 
Matvarehandel; Videresalg av hygieneutstyr for dyr; 
Videresalg av hygieneutstyr for mennesker; Videresalg 
av skjønnhetsutstyr for dyr; Videresalg av 
skjønnhetsutstyr for mennesker; Videresalg av 
vannforsyningsenheter; Videresalg av 
engangspapirprodukter; Videresalg av fysioterapi 
utstyr; Butikktjenester knyttet til festdekorasjoner; 
Butikktjenester i forhold til kopper og drikkeglass; 
Videresalg av elektronisk utstyr til husholdningsbruk; 
Videresalg knyttet til forberedelser for å lage drikke; 
Videresalg av elektronisk utstyr til husholdningsbruk; 
Videresalg knyttet til forberedelser for å lage drikke; 
Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av 
abonnementsbokser som inneholder sjokolade; 
Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av 
abonnementsbokser som inneholder matvarer; 
Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av 
abonnementsbokser som inneholder kosmetikk; 
Videresalg eller detaljhandel for farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinske 
varer; Detaljhandel med kjøkkenapparater; 
Butikktjenester knyttet til kakao; Detaljhandelstjenester 
knyttet til kjøkkenutstyr; Detaljhandelstjenester i forhold 
til matvarer; Detaljhandelstjenester knyttet til klær; 
Butikktjenester i forhold til diettpreparater; 
Detaljhandelstjenester knyttet til kosttilskudd; 
Detaljhandelstjenester knyttet til skjønnhetsutstyr for 

mennesker; Detaljhandelstjenester i forhold til 
menneskelig hygieneutstyr; Online 
detaljhandelstjenester relatert til kosmetikk og 
skjønnhetspreparater. 

  Klasse 41   Utdanning; Opplæringskurs; Databasert utdanning; 
Eksamen for utdanning; Fjernundervisning; 
Fjernundervisningstjenester som tilbys online; 
Instruksjonskurs knyttet til helse; Helseutdanning; 
Utdanning relatert til helse; Undervisning / utdanning 
relatert til helse; Trening for helse og velvære; 
Fremskaffelse av pedagogisk informasjon relatert til 
helse og trening; Helseutdanningstjenester; Utdannelse 
i helsevesen og kosttilskudd; Tilrettelegging av 
treningskurs for ernæring; Gjennomføring av kurs i 
ernæring på nettet; Undervisning / opplæringstjenester 
knyttet til ernæring; Gjennomføring av diettkurs på 
nettet; Rådgivning innen utdanning; Instruksjon i 
kosmetisk skjønnhet; Utdanningstjenester i form av 
skjønnhetsskoler; Undervisning i skjønnhetskunst; 
Opplæring i matlaging; Meditasjonstrening; 
Treningstjenester for meditasjon; Fysisk trening; 
Veiledning i fysisk trening; Undervisning / trening 
knyttet til fysisk trening; Tilby fysisk trening på nettet; 
Undervisning eller trening innen livscoaching; Coaching 
[trening]; Personlig coaching [utdanning]; Undervisning 
i meditasjonsmetoder. 

  Klasse 44   Rådgivningstjenester innen helse; Profesjonelle 
konsultasjoner angående helse; Psykiske 
helsetjenester; Helseinformasjon og råd; Organisering 
av helsevesen for å opprettholde helse; 
Dyrehelsetjenester; Menneskelige helsetjenester; 
Profesjonelle helsetjenester rådgivende tjenester; 
Informasjonstjenester knyttet til helsevesen; 
Kostholdsrådgivning; Kosthold og kostholdsråd; Å gi 
informasjon om kosttilskudd og kosttilskudd; 
Konsultasjon og råd om kosthold; Kostholdsråd; 
Kostholdsveiledning; Kosthold og 
ernæringskonsultasjoner; Ernærings- og kostholdsråd; 
Profesjonelle kostholdskonsultasjoner; Å gi informasjon 
om kosttilskudd og ernæring; Tilbyr informasjon om 
ernæring og kosthold; Farmasøytiske råd; Rådgivning 
innen kosmetikk; Kosmetikk rådgivning; Rådgivning om 
skjønnhetsbehandling; Hygienisk og skjønnhetspleie 
for mennesker; Skjønnhets- og hygienepleie for dyr; 
Rådgivning innen kropps- og skjønnhetspleie; 
Rådgivning gitt via Internett innen kropps- og 
skjønnhetspleie; Rådgivningstjenester innen kosthold; 
Konsulenttjenester innen sminke; Konsulenttjenester 
for hårpleie; Kostholdsråd; Skjønnhetsrådgivning og 
rådgivningstjenester; Skjønnhetsrådgivning; 
Meditasjonstjenester (alternativ medisin); Tjenester for 
alternativ medisin; Soneterapi (alternativ medisin); 
Massasjetjenester; Psykologisk rådgivning; Psykiske 
helsetjenester; Psykisk helsevern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320426 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201709 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Waves Of North. 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 WAVES OF NORTH AS, c/o Aina Olsen Bjuråneset, 
8646 KORGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Frisørtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320427 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202115087 
(220) Inndato: 2021.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JERVEN AS, Postboks 149, 5751 ODDA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Klær for hunder. 
  Klasse 20   Hundesenger. 
  Klasse 22   Poser laget av tekstil for oppbevaring av telt; 

presenninger, markiser, telt og ikke formsydde 
overtrekk; telt; telt [ikke for camping]; telt for camping; 
telt laget av tekstilmaterialer; vanntette overtrekk 
[presenninger]; vindsekker (bivi bags): vindskjermer. 

  Klasse 24   Bivuakkbager til soveposebeskyttelse; belagte 
tekstilstoffer; impregnerte stoffer; polyester 
tekstilstoffer; pustende vanntette stoffer; soveposer; 
soveposer til campingbruk; tekstiler; tekstiler for 
fremstilling av klær; tekstiler til bruk som fôring i klær; 
tekstilstoffer for å lage tepper; tepper for kjæledyr; 
varmepose for hund; vind- og vanntette poser for hund; 
sovepose til hund. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320428 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.20, EM, 018537011 
(210) Søknadsnr.: 202111132 
(220) Inndato: 2021.08.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Outdoor & Sports Group AB, Glasvingegatan 2, 
72134 VÄSTERÅS, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Hygieniske preparater og artikler; husapotek; 

frysetørret kjøtt for medisinske formål. 
  Klasse 6   Isenkramvarer; karbinkroker av metall; isbrodder; 

teltplugger av metall. 
  Klasse 8   Bestikk, kjøkkenkniver og skjæreutstyr til kjøkkenbruk. 
  Klasse 9   Beskyttelses- og sikkerhetsutstyr; hodebeskyttelse; 

øyebeskyttelse; optikervarer, nemlig solbriller og 
innfatninger for solbriller; sportsbriller; briller for sport, 
nemlig for ski og snø; erstatningsglass for alle 
forannevnte varer; optiske innfatninger for menn, 
kvinner og barn; brilleetuier; visir for hjelmer; 
svømmebriller; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
nedlastbare elektroniske kart; 
applikasjonsprogramvare; nedlastbare mobilapper; 
reflekterende artikler til bruk for forhindring av ulykker; 
reflekterende klær; refleksbånd til klær; refleksseler for 
klær; enheter for navigasjon, veiledning, sporing, 
målsøk, og kartografi; elektroniske 
navigasjonsapparater; kompasser. 

  Klasse 10   Medisinske og veterinære apparater og instrumenter. 
  Klasse 11   Utstyr for matlaging, oppvarming, avkjøling og 

konservering av næringsmidler og drikker; 
campingkomfyr; komfyrer for camping; stormkjøkken; 
belysning og belysningsreflektorer; hodelykter; 
lommelykter; kartlamper. 

  Klasse 18   Kofferter, sekker, bager, vesker, lommebøker og 
annet bæreutstyr; universale sportsbager; ryggsekker; 
sekker for fjellklatrere; sekker for fotturer; fjellsekker; 
vanntette vesker; campingsekker; belte- og 
hoftevesker; skipssekker; skuldervesker; 
hydreringspakker, nemlig hydreringssystemer for 

ryggsekker som består av en ryggsekk, en vanntank og 
et munnstykke forbundet til vanntanken med et rør; 
spaserstokker; paraplyer og parasoller; vandrestaver; 
spisser spesialtilpasset for vandrestaver; deler og 
tilbehør for alle forannevnte varer. 

  Klasse 21   Servise, kjøkkenutstyr og containere; termosflasker; 
termosbeholdere for matlaging; kasseroller; 
stekepanner; bærbare gryter og panner for camping; 
campinggriller. 

  Klasse 22   Presenninger, markiser, telt og ikke formsydde 
overtrekk; telt; telt for camping; telt for fjellklatring eller 
camping; vindsekker (bivi bags); hengekøyer; poser 
laget av tekstil for oppbevaring av telt; tau for telt. 

  Klasse 24   Tekstilvarer og erstatninger for tekstilvarer; 
soveposer; soveposer til campingbruk; lakenposer til 
soveposer; oppbevaringsposer til sovepose 
[spesialtilpasset]. 

  Klasse 25   Bukser; fleesegensere; Fleecejakker; fritidsbukser; 
fritidsjakker; fritidsklær; fritidsskjorter; kortbukser; 
langermede skjorter; slacks; vanntette bukser; regntøy; 
shorts; skalljakker; skihansker; skijakker; skiklær; t-
skjorter; torgvanter; vind- og vanntette jakker; vanntette 
jakker; vanntett yttertøy; vanntette bukser; yttertøy for 
menn; yttertøy til damer; trykte t-skjorter; halstørklær; 
hals [skjerf]; hodeplagg; janga-bukser; knebukser for 
fotturer; fottøy; gamasjer; fritidsfottøy; sokker og 
strømper; damasker; hansker; jakker med refleksbånd. 

  Klasse 28   Sportsartikler og – utstyr; jakt- og fiskeutstyr; 
surfebrett; Brett til brettpadling (sup). 

  Klasse 29   Tilberedte kjøttretter; tilberedte retter hovedsakelig 
bestående av linser (bombay mix); ferdigretter 
bestående av grønnsaker; ferdigretter hovedsakelig 
bestående av fisk, fjærkre, kalkun, kylling, and, skalldyr 
eller vilt; supper og buljonger, kjøttekstrakter; behandlet 
frukt, sopp, grønnsaker, nøtter og belgfrukter; 
frysetørrede grønnsaker; frysetørket kjøtt; frysetørkede 
tofustykker [kohri-dofu]; fruktbaserte barer som 
måltidserstatning.  

  Klasse 30   Ferdiglagede melbaserte retter; melbasert krydret 
snacks; frysetørrede ferdiglagede retter hovedsakelig 
bestående av pasta, nudler eller ris; bakverk, kaker, 
terter og kjeks (cookies); sukkertøy (godteri), 
sukkerstenger og tyggegummi; kornbasert snacks; 
kornstenger og energibarer. 

  Klasse 35   Detaljhandels- eller engrossalgstjenester; online 
detaljhandelstjenester; distribusjon av annonsering, 
markedsføring og reklamemateriell; alle forannevnte 
tjenester relatert til camping og utendørsutstyr og – 
utrustning, utstyr for fotturer, klatring og andre 
rekreasjonsaktiviteter, bøker, mat, maskinvare, klær, 
sportsklær, optikervarer, fottøy, hodeplagg, sportsutstyr 
og relatert tilbehør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320429 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201690 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ACTIVE FOODS INTERNATIONAL AS, Borgeskogen 

47, 3160 STOKKE, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Medisinske oljer; fiskeolje for medisinske formål; tran; 

lakseleverolje; proteintilskudd; proteinbasert 
kosttilskudd; kosttilskudd med soyaprotein; kosttilskudd 
bestående av mineraler; kosttilskudd; dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske drikker for 
medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 
næringsdrikkblandinger som måltidserstatninger; 
energibarer som næringstilskudd og måltidserstatning. 

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

  Klasse 30   Næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer; konfektyrer, brødmikser, kakemikser, 
pannekakemikser; sukkererstatning, meliserstatning, 
kakeglasur, sjokoladeglasur, knekkebrød, vaffelmikser, 
pizzabunnmikser; kornpreparater; måltidserstatninger 
laget av mysli, korn, brød, bakverk, konditorvarer, 
konfektyrer, samt proteintilskudd som supplement til 
nevnte varer; kost og proteintilskuddsprodukter basert 
på vegetabilske næringsmidler; kornbaserte barer som 
måltidserstatning; sjokoladebaserte barer som 
måltidserstatning; müsli-barer; energibarer; høy-protein 
kornbarer; proteinbarer. 

  Klasse 32   Fruktbaserte drikkevarer; proteinbaserte sportsdrikker; 
fruktdrikkekonsentrat; energidrikker; brus; kullsyrevann; 
alkoholfrie drikker; funksjonelle vannbaserte 
drikkevarer; isotoniske drikker [ikke til medisinske 
formål]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320430 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202200017 
(220) Inndato: 2022.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen 
Town, Xishan District, WUXI CITY, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Elektrisitetsgeneratorer; strøm generatorer; 
dynamoer; veivstenger for maskiner; elmotorer og 
forbrenningsmotorer, bortsett fra til landkjøretøy; 
dynamoer; tenningsmagneter; sykkel dynamoer; 
børster, deler av maskiner; lagre for kjøretøy; 
kickstartere for motorsykler; vekselstrøms 
servomotorer. 

  Klasse 9   Applikasjoner; dataprogrammer, nedlastbare; 
navigasjonsinstrumenter; ryggekameraer for kjøretøy; 
spenningsregulatorer for kjøretøy; materialer for 
strømledninger [ledninger, kabler]; elektriske adaptere; 
hjelmer; anti-tyveri apparater; låser, elektriske; 
batterier, elektriske, for kjøretøy. 

  Klasse 12   Elektriske sykler; trehjulinger; mopeder; motorer, 
elektriske, for landkjøretøyer; elektriske kjøretøy; 
fjernstyrte kjøretøy, annet enn leker; sykler; 
selvbalanserende scootere; motorsykler; tyverialarmer 
for kjøretøy. 

  Klasse 35   Online annonsering på et datanettverk; gi 
forretningsinformasjon via et nettsted; kommersielle 
informasjonsbyråtjenester; import-eksport byrå 
tjenester; salgskampanjer for andre; markedsføring; 
tilveiebringe online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; konsulenttjenester innen 
personalledelse; administrativ behandling av 
bestillinger; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320431 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202105632 
(220) Inndato: 2021.04.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Funplus Interactive, P.O. Box 309, Ugland House, KY1-
1104 GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare dataspillprogrammer; interaktive 
videospillprogrammer; nedlastbar dataprogramvare for 
å muliggjøre opplasting, publisering, visning og 
muliggjøre visning av informasjon innen virtuelle 
samfunn, elektronisk gaming og underholdning via 
internett eller andre kommunikasjonsnettverk med 
tredjeparter; nedlastbare elektroniske spill og 
dataspillprogramvare som kan lastes ned fra globale 
datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk 
for bruk i forbindelse med datamaskiner, mobile 
datamaskiner, mediespillere, mobiltelefoner, trådløse 
enheter og bærbare og håndholdte digitale elektroniske 
enheter; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare bildefiler 
knyttet til dataspill og underholdningsaktiviteter; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
tidsskrifter innen dataspill og underholdningsaktiviteter; 
nedlastbar programvare for e-sportspill; nedlastbar 
dataprogramvare for e-sportspill; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for e-sportspill; nedlastbare 
dataprogrammer for å se på og for fjerndeltakelse i 
interaktiv tv, interaktive spill og interaktive 
konkurranser; nedlastbare video-, lyd- og bildefiler med 
informasjon og nyheter om e-sport; videodisker og 
videobånd med innspilte animerte tegneserier; 
forhåndsinnspilte dvd-er med informasjon relatert til 
spill og gaming;    nedlastbare bildefiler som inneholder 
kunst, tekst, lyd, video, spill og internettkoblinger 
knyttet til sportslige og kulturelle aktiviteter.  

  Klasse 41   underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
dataspill; underholdningstjenester, nemlig å 
tilveiebringe virtuelle miljøer der brukere kan 
samhandle gjennom sosiale spill for rekreasjons-, 
fritids- eller underholdningsformål; 
underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe online, 
ikke-nedlastbare dataspill som er tilgjengelige via 
mobile enheter; underholdningstjenester, nemlig å 
tilveiebringe online, ikke-nedlastbare dataspill, online, 
ikke-nedlastbare forbedringer for dataspill, ikke-
nedlastbare online dataspill, online, ikke-nedlastbare 
dataspillapplikasjoner og informasjon relatert til 
dataspill og spillforbedringer via globale datanettverk 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; tilveiebringe 
online underholdningsinformasjonstjenester med 
underholdningsrelatert informasjon som innen allmenn 
interesse, virtuelt fellesskap, sosiale nettverk, blogging, 
dataspill, forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; organisering 
av elektroniske spillkonkurranser; organisering av e-
sportskonkurranser; gjennomføring av konkurranser og 
incentivordninger for å anerkjenne, belønne og 
oppmuntre enkeltpersoner og grupper som er involvert i 
personlig utvikling, selvrealisering, veldedig, 
filantropisk, frivillig og offentlig arbeid og 
samfunnstjeneste, humanitære aktiviteter og utveksling 
av kreative arbeidsresultater; underholdning i form av 
e-sportskonkurranser; underholdningstjenester, nemlig 

organisering av online utstillinger og konferanser innen 
elektronisk sport; tilveiebringe online informasjon 
relatert til spillbrukere; tilveiebringelse av nettbasert 
informasjon vedrørende dataspill og dataforbedringer 
for spill; tilveiebringe informasjon innen e-sportsnyheter 
fra søkbare kataloger og databaser med informasjon, 
inkludert tekster, elektroniske dokumenter, databaser, 
grafikk og audiovisuell informasjon, gjennom data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe elektroniske 
publikasjoner, nemlig nyhetsbrev, bøker, magasiner og 
håndbøker innen e-sport, og publisering av dagbøker 
på internett, nemlig tilveiebringe weblogger innen e-
sport og videospill, unntatt for salgsfremmende formål; 
instruksjonstjenester, nemlig å tilveiebringe online 
instruksjonstjenester innen allmenn interesse, virtuelt 
fellesskap, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; 
utdanningstjenester, nemlig å tilveiebringe 
utdanningstjenester på nettet innen allmenn interesse, 
virtuelt samfunn, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; arrangere og 
gjennomføre konferanser innen allmenn interesse, 
virtuelt fellesskap, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner; klubbtjenester innen e-sport; 
opplæringstjenester innen e-sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320432 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201172 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ILAB Container AB, Box 5, 57321 TRANÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger 
(konstruksjoner) av metall; låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); beholdere av 
metall; koblingsanordninger av metall for kjeder; kroker 
av metall (isenkram); låser av metall, andre enn 
elektriske; plater av metall; metallbeslag; deler og 
tilbehør til beholdere av metall 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320433 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202202058 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHISHAKING SOUROUR, Tjuvholmen allé 4, 0252 
OSLO, Norge 
Rami Sourour, Dyretråkket 19, 1251 OSLO, Norge 
THOMAS SOUROUR, SNØLIA 1, 1470 LØRENSKOG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Kull for vannpiper. 
  Klasse 9   Mobiltelefondeksler. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 34   Vannpiper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320434 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202105631 
(220) Inndato: 2021.04.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUNPLUS PHOENIX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Funplus Interactive, P.O. Box 309, Ugland House, KY1-
1104 GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare dataspillprogrammer; interaktive 
videospillprogrammer; nedlastbar dataprogramvare for 
å muliggjøre opplasting, publisering, visning og 
muliggjøre visning av informasjon innen virtuelle 
samfunn, elektronisk gaming og underholdning via 
internett eller andre kommunikasjonsnettverk med 
tredjeparter; nedlastbare elektroniske spill og 
dataspillprogramvare som kan lastes ned fra globale 
datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk 
for bruk i forbindelse med datamaskiner, mobile 
datamaskiner, mediespillere, mobiltelefoner, trådløse 
enheter og bærbare og håndholdte digitale elektroniske 
enheter; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare bildefiler 
knyttet til dataspill og underholdningsaktiviteter; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
tidsskrifter innen dataspill og underholdningsaktiviteter; 
nedlastbar programvare for e-sportspill; nedlastbar 
dataprogramvare for e-sportspill; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for e-sportspill; nedlastbare 
dataprogrammer for å se på og for fjerndeltakelse i 
interaktiv tv, interaktive spill og interaktive 
konkurranser; nedlastbare video-, lyd- og bildefiler med 
informasjon og nyheter om e-sport; videodisker og 
videobånd med innspilte animerte tegneserier; 
forhåndsinnspilte dvd-er med informasjon relatert til 
spill og gaming;    nedlastbare bildefiler som inneholder 
kunst, tekst, lyd, video, spill og internettkoblinger 
knyttet til sportslige og kulturelle aktiviteter.  

  Klasse 41   underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
dataspill; underholdningstjenester, nemlig å 
tilveiebringe virtuelle miljøer der brukere kan 
samhandle gjennom sosiale spill for rekreasjons-, 
fritids- eller underholdningsformål; 
underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe online, 
ikke-nedlastbare dataspill som er tilgjengelige via 
mobile enheter; underholdinginstjenester, nemlig å 
tilveiebringe online, ikke-nedlastbare dataspill, online, 
ikke-nedlastbare forbedringer for dataspill, ikke-

nedlastbare online dataspill, online, ikke-nedlastbare 
dataspillapplikasjoner og informasjon relatert til 
dataspill og spillforbedringer via globale datanettverk 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; tilveiebringe 
online underholdningsinformasjonstjenester med 
underholdningsrelatert informasjon som innen allmenn 
interesse, virtuelt fellesskap, sosiale nettverk, blogging, 
dataspill, forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; organisering 
av elektroniske spillkonkurranser; organisering av e-
sportkonkurranser; gjennomføring av konkurranser og 
insentivordninger for å anerkjenne, belønne og 
oppmuntre enkeltpersoner og grupper som er involvert i 
personlig utvikling, selvrealisering, veldedig, 
filantropisk, frivillig og offentlig arbeid og 
samfunnstjeneste, humanitære aktiviteter og utveksling 
av kreative arbeidsresultater; underholdning i form av 
e-sportskonkurranser; underholdningstjenester, nemlig 
organisering av online utstillinger og konferanser innen 
elektronisk sport; tilveiebringe online informasjon 
relatert til spillbrukere; tilveiebringelse av nettbasert 
informasjon vedrørende dataspill og dataforbedringer 
for spill; tilveiebringe informasjon innen e-sportsnyheter 
fra søkbare kataloger og databaser med informasjon, 
inkludert tekster, elektroniske dokumenter, databaser, 
grafikk og audiovisuell informasjon, gjennom data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe elektroniske 
publikasjoner, nemlig nyhetsbrev, bøker, magasiner og 
håndbøker innen e-sport, og publisering av dagbøker 
på internett, nemlig tilveiebringe weblogger innen e-
sport og videospill, unntatt for salgsfremmende formål; 
instruksjonstjenester, nemlig å tilveiebringe online 
instruksjonstjenester innen allmenn interesse, virtuelt 
fellesskap, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; 
utdanningstjenester, nemlig å tilveiebringe 
utdanningstjenester på nettet innen allmenn interesse, 
virtuelt samfunn, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner via globale datanettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via 
datamaskiner, mobile datamaskiner, mediespillere, 
mobiltelefoner, trådløse enheter og bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter; arrangere og 
gjennomføre konferanser innen allmenn interesse, 
virtuelt fellesskap, sosiale nettverk, blogging, dataspill, 
forbedringer for dataspill, online-spill og 
spillapplikasjoner; klubbtjenester innen e-sport; 
opplæringstjenester innen e-sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320435 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 201906323 
(220) Inndato: 2019.05.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPTAIN MORGAN 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Lochside 
Way, EH129DT EDINBURGH, Storbritannia 

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

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

  Klasse 30   Bakevarer og desserter, nemlig kaker, cupcakes, 
cookies, kjeks, brownies, bakverk, paier og terter; brød; 
matbaser og bakeblandinger og bakesett, nemlig 
brødblandinger, baser for bakervarer, kakeblandinger, 
blandinger for saltkringler, pizzadeigblandinger; 
smakstilsetninger i form av chutneys, velsmakende 
sauser, brukt som smakstilsetninger, salatdressinger, 
marinader og glasurer; barbequesauser, sennep, eddik, 
sjokolade- og karamellbaserte dip sauser, salt, krydder 
og krydderblandinger; relish og sylteagurker; 
blandinger for å lage røre for fritert mat, nemlig ølrøre 
og panering; matretter og matretter i dehydrert, avkjølt 
og frossen tilstand nemlig frosne, tilberedte og pakkede 
matretter bestående primært av pasta eller ris; 
preparater for å lage supper i denne klassen nemlig 
krydderblandinger for supper; frityrblandinger for å lage 
kombinert nuddel- og sausretter; sauser og 
sauseblandinger; krydder i form av glasurer til mat og 
matglasurmikser; brød og preparater til å lage brød i 
form av brødblandinger; gjærekstrakter til mat, 
puddinger, tilberedte bakerdesserter; snackbarer av 
korn, konditorivarer laget av sukker, nemlig 
sjokoladetrøfler, karameller, søtsaker (ikke-medisinsk) i 
form av fudge, nougater, karamell; frosne desserter, 
nemlig kakebiter; varm sjokolade blandinger, frossen 
varm sjokolade blandinger, pannekakeblandinger, 
vaffelblandinger, granolabarblandinger, popcorn, 
saltkringler, kjeks, iskrem og frosne småkaker; kaffe, te, 
kakao, tilberedte kaffer og kaffebaserte drikkevarer; 
tebaserte drikkevarer; kaffe, te, smakstilsetninger, 
annet enn essensielle oljer for drikkevarer; nedkjølt 
eller frossent tilberedte og pakkede desserter, nemlig, 
kaker, cupcakes, ostekaker, bundtkake, romkaker, 
smuldrekaker, bakervarer, kaker, spiselig is, frosne 
barer, ispinner, kakepops, miniatyrkaker, cookies, 
kjeks, brød, iskrem (sundae) servert i skål, frukt eller 
krempaier eller terter med eller uten fruktfyll, 
dessertmousser og puddinger servert i shot-glass, 
brownies, iskrem, iskaker, isdesserter, iskrem (gelato), 
sorbeter, sherbet, puddingdesserter, nemlig, 
brødpudding, bananpudding, rispudding; sjokolade og 
sjokoladekonditorvarer, sjokolade fylt med alkohol, 
sjokoladebarer, romfylte sjokolader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320436 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202200660 
(220) Inndato: 2022.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

AADVANTAGE MILLION MILER 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aadvantage Loyalty IP Ltd., c/o Maples Corporate 
Services Limited, Ugland House, South Church Street, 
GEORGE TOWN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; administrasjon av «frequent flyer»-
programmer; administrasjon av 
forbrukerlojalitetsprogrammer; salgsfremmende tiltak 
for andre; presentasjon av varer på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål; 
reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
annonsering, markedsføring og salgsfremmende 
konsulenttjenester, rådgivning og assistanse; ledelse, 
administrering, organisering og tilsyn med kunde-, 
insentiv-, lojalitets-, rabatt- og salgsfremmende 
ordninger; incentiv-, lojalitets-, rabatt- og 
salgsfremmende kort-tjenester; abonnementstjenester 
for klubbmedlemskap; administrasjon av 
insentivtildelingsprogrammer for å fremme salg av 
andres varer og tjenester; kundeklubbtjenester, for 
kommersielle, salgsfremmende og/eller reklameformål; 
lojalitets-, insentiv-, rabatt-, kampanje- og 
bonusprogramtjenester; forretningsassistanse, ledelse 
og administrative tjenester; markedsføring av andres 
varer og tjenester over Internett; tilveiebringelse av en 
online markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; promotering av varer og tjenester ved hjelp 
av lojalitetsprogram, rabattprogram, kampanjeprogram 
og et insentivbelønningsprogram der poeng opptjenes 
eller tildeles for kjøp gjort av medlemmer som deretter 
kan løses inn mot varer, tjenester og reiser; 
promotering av varer og tjenester ved å tilby et 
nettbasert kjøpesenter med lenker til andres 
detaljhandelsnettsteder innen bøker, datamaskiner, 
programvare, kontorrekvisita, forbrukerelektronikk, 
musikk, sports- og rekreasjonsutstyr, gaver, gavekort , 
reiseartikler, klær, smykker, helse og skjønnhet, leker, 
reiser, hjem; administrere og spore overføring og 
innløsning av poeng som er opptjent eller tildelt for kjøp 
gjort av medlemmer; lojalitets-, rabatt- og 
belønningsprogrammer for kunder som inneholder 
informasjon om og tilgang til spesielle arrangementer 
som tilbys medlemmer; promotering av spesielle 
begivenheter; kundeklubbtjenester for kommersielle, 
salgsfremmende og/eller reklameformål. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; arrangering av reiser; 
transportinformasjon; bilutleie; transportreservasjon; 
eskortering av reisende; bestilling av seter for reiser; 
reisereservasjon; transportlogistikk; sjåførtjenester; 
reservasjonstjenester for feriereiser; reisebyråtjenester, 
nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for 
lufttransport, kjøretøytransport og cruise; 
reisebyråtjenester relatert til feriereiser; transport og 
reiseinformasjon; administrere reiseruter; lufttransport 
av passasjerer, last og gods; informasjonstjenester 
knyttet til reiser; bestilling og tilrettelegging av tilgang til 
flyplasslounger; bakkestøtte for passasjerhåndtering; 
bakkestøttetjenester for godshåndtering tilveiebragt på 
flyplasser; tjenester for lossing av last; Losse- og 
ompakkingstjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til tjenester for lossing av last; lufttransport av 
passasjerer, last og gods; tilveiebringelse av 
reisebyråtjenester, nemlig å tilby 
reisereservasjonstjenester for andre, 
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reservasjonstjenester for flytransport for andre, 
kjøretøyreservasjonstjenester for andre og 
cruisereservasjonstjenester for andre; reservasjon av 
reise; tilveiebringe informasjon innen reise; overføring 
og transitt av passasjerers bagasje; tilveiebringe 
informasjon om passasjerers bagasje under transitt og 
levering; flypassasjerbillett- og innsjekkingstjenester; 
transporttjenester, nemlig kontroll av bagasje; 
flyplasstjenester med transittsalongfasiliteter for 
passasjerer; bestilling og tilveiebringelse av 
tilleggsreisetjenester, nemlig valg av sete, innsjekket 
bagasje, håndbagasje, prioritert sikkerhetskontroll, 
prioritert ombordstigning, mat og drikke, hodetelefoner 
ombord, oppgraderinger, underholdning ombord, 
tilgang til flyplasslounge. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320437 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202113804 
(220) Inndato: 2021.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MEGAFLIS AS, Postboks 43, 1312 SLEPENDEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 DELOITTE ADVOKATFIRMA AS, Postboks 221, 
Sentrum, 0103 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Elektriske varmeelementer; elektriske kjøleelementer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320438 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201705 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dentify AB, LINNÉGATAN 80, 11523 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 GCS Global Services Ltd, Standard House, Level 3, 
Birkirkara Hill, STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

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

for datamaskiner; applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner; nedlastbare applikasjoner for bruk på 
mobile enheter; digitale telefonplattformer og 
programvare; programvareplattformer for samarbeid 
[programvare]; programvareplattformer for 
samarbeidshåndtering. 

  Klasse 38   Overføring av digital informasjon; overføring av 
informasjon til forretningsformål; elektroniske 
meldinger; datastyrt overføring av meldinger; 

direktemeldingstjenester; tilgang til internettforum; 
tilgang til samtalerom på internett; tilgang til portaler på 
internett; tilgang til plattformer på internett; 
kommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på 
internett; overføring av data-, lyd-, video- og 
multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede 
filer over et globalt datanettverk; 
internettkommunikasjon. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS]; hosting av 
plattformer på internett; plattformtjenester [PaaS]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320439 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202105039 
(220) Inndato: 2021.04.16 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NDS Group AS, Industriveien 26, 1481 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Industrielle oljer; smørefett; smøremidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320440 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202102176 
(220) Inndato: 2021.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mindtree Limited, West Campus, Global Village RVCE 

Post, Mysore Road, 560059 BANGALORE, 
KARNATAKA, India 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, overvåkings-, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske, optiske, veiende, 
målende, signallerende, kontroll- (tilsyns-), livrednings- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; apparater 
til opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder; magnetiske databærere, opptaksdisketter; 
mekanismer for myntbaserte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; brannslukkingsapparater; 
nedlastbare dataprogramvareprogrammer og -
applikasjoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 16   Papir og papirartikler, trykksaker, bøker, 
publikasjoner, magasiner, tidsskrifter, brosjyrer, 
pamfletter, kataloger, hefter, bulletiner, artikler laget av 
papir og papp og produkter laget av disse materialene, 
ikke inkludert i andre klasser; fotografier, skrivesaker; 
kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og 
opplæringsmateriell (unntatt apparater); 
plastikkmaterialer til innpakking (ikke inkludert i andre 
klasser); trykkerityper; trykklisjeer, pakkemateriell, 
trykte manualer solgt sammen med 
datamaskinprogramvare og maskinvare. 
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  Klasse 35   Forretningsledelses- og organisasjonsrådgivning, 
proffesjonell forretningsrådgivning og 
forretningsprosess- og tjenesteutseggingstjenester; 
samling av informasjon i datamaskindatabaser; 
systematisering av informasjon i datamaskindatabaser; 
oppdatering og vedlikehold av informasjon i 
datamaskindatabaser. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester inkludert 
tilveiebringelse av Internett-chatterom, online-fora og 
tilveiebringelse av tilgang til databaser. 

  Klasse 41   Arrangering og gjennomføring av workshops, 
opplæring, konferanser og seminarer; utdanning, 
instruksjon, underholdning, sports- og kulturaktiviteter; 
tilveiebringelse av elektroniske online-publikasjoner, 
ikke nedlastbare. 

  Klasse 42   Tilveiebringe programvare og plattformtjenester 
(PaaS), skaffe vertsbaserte tjenester og 
rådgivningstjenester knyttet til informasjonsteknologi; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert til dette; industrianalyse og 
forskingstjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320441 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201702 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BIMGenetic ApS, Lottenborgvej 26, 2800 KONGENS 

LYNGBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Gruppevare; programvareplattformer for 

samarbeidshåndtering; programvareplattformer for 
samarbeid [programvare]; programvareplattformer for 
virksomhetsetterretning [programvare]; virtuelle design- 
og konstruksjonsplattformer [programvare]; 
programvare for informasjon om bygningsmodellering; 
plattformer for digital fabrikasjon [programvare]; 
plattformer for formueforvaltning [programvare]; 
plattformer for samarbeid om 3D-modellering. 

  Klasse 42   Utarbeidelse av programvare; design av programvare; 
arkitekturkonsultasjoner; tekniske rådgivningstjenester; 
design og planleggingsprosjektledelse; utvikling av 
byggeprosjekter; analyse av byggematerialets 
strukturelle atferd; utvikling av byggeprosjekter; 
konstruksjonstegning; klargjøring av rapporter i 
forbindelse med tekniske prosjektstudier for 
byggeprosjekter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320442 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201191 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INTELLINOR AS, Måltrostveien 26, 0786 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programmeringsenheter (elektroniske); 
programmerbare telekommunikasjonsapparater; 
programmerbare kontrollapparater; programmerbare 
styringsenheter; programmeringsenheter (Elektrisk -); 
programmerbare tidsmålere; programmer for 
datamaskiner; programmer for smarttelefoner; 
programmeringsenheter for sentralvarmesystemer; 
programmeringsenheter for datamaskiner; programmer 
for arkadevideospillmaskiner; programmerbare logiske 
styringsenheter; programmerbare logiske matriser; 
programmerbare digitale avlesningsenheter; 
programmerbare mikroprocessorer for programvare; 
programmerbare digitale TV-opptakere; programmerte 
databærende elektroniske kretser; programmerbare 
kontroller for belysningsapparater og instrumenter; 
programmerte videospill lagret på kassetter 
[programvare]; programmer spilt inn på elektroniske 
kretser for underholdningsapparater med flytende 
krystallskjermer; kodede programmer; 
datamaskinprogrammer [programmet utfører 
datamaskinvedlikeholdsarbeid]; programvarer 
[innregistrerte edb programmer]; dataprogramvare for 
bruk i programmering av telefaksmaskiner; 
programvare for testing av programvare; programvare; 
programvare for programvaresikkerhet; programvare 
for datatavler; programvare for 
satellittnavigasjonssystemer; programvare for 
videospill; programvare for nettbrett; programvare for 
bildegjenkjenning; programvare for fjernsyn; 
programvare for mobiltelefoner; programvare for 
lærere; programvare for kjemiingeniørvirksomhet; 
programvare for elektroteknikk; programvare for 
fjerndiagnostikk; programvare for datatelefoni; 
programvare for personvern; programvare for 
simulering; programvare for inkasso; programvare for 
proxyservere; programvare til utskriftservere; 
programvare til mailservere; programvare til 
databaseservere; programvare til 
kommunikasjonsservere; programvare til 
applikasjonsservere; programvare for filservere; 
programvare for mediaservere; programvare for 
branndetektering; programvare for byggeledelse; 
programvare til logistikk; programvare for trafikkstyring; 
programvare for søkemotoroptimalisering; programvare 
for røntgentomografi; programvare for produktutvikling; 
programvare for spillehallmaskiner; programvare for  
informasjonsgjennfinning; programvare til 
kjøretøysimulering; programvare for videokonferanser; 
programvare for webapplikasjoner; programvare for 
testing; programvare for systemstøtte; programvare for 
oppmåling; programvare for detaljhandel; programvare 
for risikodetektering; programvare for 
reservasjonssystemer; programvare til produktutvikling; 
programvare for økonomistyring; programvare for 
servere; programvare for planlegging; programvare for 
publisering; programvare for produksjonsstøtte; 
programvare for kontorer; programvare for 
mediastreaming; programvare for mediautvikling; 
programvare for markedsprognoser; programvare for 
kart; programvare for maskinlæring; programvare for 
maskinstyring; programvare for lageropptelling; 
programvare for intranett; programvare for 
bildehåndtering; programvare for helseovervåkning; 
programvare for miljøovervåkning; programvare for 
spillutvikling; programvare for dokumentautomatisering; 
programvare for miljøkontroll; programvare for 
utviklingsmiljøer; programvare for beslutningstaking; 
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programvare for feilsøkning; programvare for 
daghandel; programvare for datautvinning; 
programvare for datahåndtering; programvare for 
instrumentbord; programvare for innholdshåndtering; 
programvare for innholdskontroll; programvare for 
innholdstilgang; programvare for konferanser; 
programvare for forretningsvirksomhet; programvare for 
blogger; programvare for bankvirksomhet; programvare 
for lydredigering; programvare for regnskapsføring; 
programvare for ekstranett; programvare for 
maskinvarepålitelighet; programvare for 
kommunikasjonsbehandling; programvare for 
tegngjenkjenning; programvare for smarttelefoner; 
programvare for databasesynkronisering; programvare 
for direktemeldinger; programvare for 
bevegelsesgjenkjenning; programvare for 
forretningsteknologi; programvare for 
virksomhetsetterretning; programvare for 
foreldrekontroll; programvare for 
forretningsadministrasjon; programvare for fildeling; 
programvare for kjøretøykontroll; programvare for 
videovisning; programvare for skyservere; programvare 
for bevegelseskontroll; programvare for 
smartkontrakter; programvare for klimagassregnskap; 
programvare for skjermbehandling; programvare for 
robot; programvare for kasinoadministrasjon; 
programvare for skanning; programvare for 
Internettilgang; programvare for dataskjermsparing; 
programvareplattformer for samarbeid [programvare]; 
programvare for e-handel; programvare for e-post; 
programvare for GPS-navigasjonssystemer; 
programvare for mesh-nettverk; programvare for 3D-
datagrafikk; programvare for interaktiv TV; programvare 
for server-side; programvare for optisk tegnlesing; 
programvare for virtuell virkelighet; programvare for 
diagnostisering og feilsøking; programvare for sosialt 
nettverk; programvare for utvidet virkelighet; 
programvare for dataprogrammer for TV; programvare 
for styring av mobilenheter; programvare for 
masterutdanning i pedagogikk; programvare for 
håndtering av arbeidsflyter; programvare for nettverks- 
og enhetssikkerhet; programvare for behandling av 
forretningstransaksjoner; programvare for 
vitenskapelige formål; programvare for visning av 
tabeller; programvare for økonomisk historie; 
programvare for integrering av kontrollsegment; 
programvare for utførelse av generalforsamlinger; 
programvare for inntrengingsdeteksjon [IDS]; 
programvare til industriell automatisering; programvare 
til automatisering av hjemmet; programvare til virtuelle 
assistenter; programvare for nettapplikasjoner og 
nettservere; programvare for styring av utskriftskø; 
programvare for dynamiske tomografiapparater; 
programvare til detektering av trussler; programvare for 
tolkning av satellittbilder; programvare for testing av 
maskinvare; programvare for kunstig intelligens; 
programvare for grafisk kunst; programvare for 
omdirigering av meldinger; programvare for håndtering 
av arbeidskraft; programvare for bruk i 
datatilgangskontroll; programvare for styring av 
arbeidsflyt; programvare for styring av forsyningskjeder; 
programvare for styring av stordata; programvare for 
operativ risikostyring; programvare for styringssystem 
[MIS]; programvare for online meldingsoverføring; 
programvare for design av mikrobølgeteknologi; 
programvare for utvikling av applikasjoner; 
programvare for elektronisk betaling; programvare for 
enhetlig kommunikasjon; programvare for bygg- og 
anleggsvirksomhet; programvare for nettskybasert 
databehandling; programvare for analyse av 
forretningsdata; programvare for elektroniske 
kjøreassisteringssystemer; programvare for registrering 
av trening; programvare for eliminering av støy; 
programvare for forretningsressursplanlegging [ERP]; 
programvare for forretningsledelse [ECM]; programvare 
for å kontrollere belysning; programvare for styring på 
stedet; programvare til TV-overvåking [CCTV]; 
programvare for virtuell reality-kino; programvare for 
drift av en nettbutikk; programvare for behandling av 

digitale bilder; programvare og applikasjoner for mobile 
enheter; programvare til geografiske 
informasjonssystemer [GIS]; programvare for 
elektronisk vareovervåkning [EAS]; programvare til 
virtuell og forsterket virkelighet; programvare for kunstig 
intelligens og maskinlæring; programvare for 
generering av virtuelle bilder; programvare for skanning 
av bilder og dokumenter; programvare for intelligent 
karaktergjenkjenning [ICR]; programvare for optisk 
merkegjenkjenning [OMR]; programvare for robotstyrt 
prosessautomatisering [RPA]; programvare for styring 
av kunderelasjoner [CRM]; programvare for styring av 
forretningsprosesser [BPM]; programvare for styring av 
forretningsytelse [BPM]; programvare for leverandører 
av digitale løsninger; programvare for styring av 
produktets livssyklus; programvare for dataassistert 
ingeniørvirksomhet [CAE]; programvare for modellering 
og simulering av branner; programvare for kartlegging 
og analyse av branner; programvare for dataassistert 
konstruksjon (KAD); programvare til digital distribuert 
lagring; programvare for elektroniske spill for 
mobiltelefoner; programvare for kunstig intelligens for 
helsetjenester; programvare for kunstig intelligens for 
overvåking; programvare for kunstig intelligens for 
kjøretøyer; programvare for kunstig intelligens til 
analyse; programvare  for utvidet virkelighet for 
utdanning; programvare for utvidet virkelighet for 
simulering; programvare for data- og filhåndtering og 
for databaser; programvare for virtuell virkelighet for 
telekommunikasjon; programvare for tilrettelegging for 
sikre kredittkorttransaksjoner; bIOS-programvare; 
plugin-programvare; gratis programvare; nedlastbar 
programvare; adaptiv programvare; sensorisk 
programvare; elektromekanisk programvare; 
pedagogisk programvare; industriell programvare; 
sosial programvare; revisjonskontrollplattformer 
[programvare]; innebygd programvare; biometrisk 
programvare; interaktiv programvare; datamaskinvare 
og programvare; dataprogrammer og programvare; 
programvare for e-handel og e-betaling; programvare 
for å arrangere online transaksjoner; programvare for å 
sikre elektronisk post; programvare for å evaluere 
kundeadferd i nettbutikker; programvare for å tolke 
hånd- eller fingeravtrykk; programvare for utleie av 
reklameplass på nettsteder; programvare for styring av 
web-innhold [WCM]; programvare for behandling av 
bilder, grafikk og tekst; programvare for bruk i assistert 
kjøring av kjøretøy; programvare for kontroll av 
bygningsmiljø-, tilgang- og sikkerhetssystemer; 
programvare for dosimetriske formål innen 
strålebehandling; programvare for betal per klikk 
optimalisering; programvare til drift og styring av 
integrerte kretskomponenter; programvare for 
kommunikasjon, nettverk og sosiale nettverk; 
programvare for automatisert oppdagelse av  
forretningsprosesser (ABPD); programvare for kontroll 
og forbedring av lydkvaliteten til lydutstyr; programvare 
for kunstig intelligens for førerløse biler; programvare 
for virtuell virkelighet for medisinsk undervisning; 
programvare for styring av apparater og instrumenter 
for scenebelysning; programvare for utforming av 
online annonsering på nettsteder; programvare for 
utvidet virkelighet for å lage kart; programvare for 
handel via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
programvare relatert til håndholdte digitale elektroniske 
enheter; programvare for regnskap mellom nettverk 
innen telekommunikasjonsfeltet; programvare som kan 
lastes ned fra internett; programvare som muliggjør 
fremskaffelse av informasjon via internett; programvare 
som muliggjør fremskaffelse av informasjon via 
kommunikasjonsnettverk; programvare for elektroniske 
spill for håndholdte elektroniske enheter; programvare 
for utvidet virkelighet for bruk i mobile enheter; 
programvare for lyskontroll til bruk i kommersielle og 
industrielle fasiliter; programvare for å lage søkbare 
databaser med informasjon og data; programvare for å 
konvertere naturlig språk til maskinlesbare 
kommandoer; programvare for planlegging, integrering 
og optimalisering av smart city-applikasjoner; 
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programvare for operativ styring av bærbare 
magnetiske og elektroniske kort; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; dAK-
DAP-programvare; desktop publishing-programvare; 
cMS-programvare [katalogstyringssystem]; grafiske 
brukergrensesnitt programvare; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; innebygd programvare 
(firmware); digitale telefonplattformer og programvare; 
pedagogisk programvare for barn; nedlastbar 
programvare for nettskytjenester; nedlastbar 
programvare for direktemeldinger; nedlastbar 
programvare for datakraft; datamaskinvare og 
programvare for databasestyring; dataprogrammer og 
programvare for bildebehandling; programvare for å 
søke og hente informasjon på et datanettverk; 
programvare for å legge inn online annonsering på 
nettsteder; programvare for overvåking, kontroll og 
styring av prosesser i den fysiske verden; programvare 
for overvåking, analyse, kontroll og drift av prosesser i 
den fysiske verden; programvare for integrering av 
kunstig intelligens og maskinlæring innen stordata (big 
data); optisk strekkodegjenkjenning [OBR] -
programvare; magnetiske databærere med innspilt 
programvare; fastvare og programvare for elektroniske 
sigaretter; optiske databærere med innspilt 
programvare; virtual reality programvare for utdanning; 
industrielle kontroller med integrert programvare; virtual 
reality programvare for simulering; dataspillprogrammer 
for simulering av verdipapirhandel [programvare]; pC-er 
med programvare for kostholdshjelp; systemverktøy og 
programvare for sikkerhet og kryptering; registrert 
programvare for sikker kjøring; patroner [programvare] 
for bruk med datamaskiner; databærere for 
datamaskiner med registrert programvare; kodede kort 
for tilgang til programvare; programvare for opprettelse, 
forenkling og styring av ekstern tilgang til, og 
kommunikasjon med, lokale og globale nettverk; 
programvare utvidet virkelighet for bruk i mobile 
enheter for integrering av elektroniske data med 
virkelige omgivelser; dataspillprogrammer innspilt på 
bånd [programvare]; samarbeidende 
redigeringsplattformer i sanntid [RTCE] [programvare]; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt til mobiltelefoner; nedlastbar programvare for bruk 
med tredimensjonale skrivere; dataprogrammer og 
programvare for bildebehandling brukt for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare for 
direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; 
interaktiv programvare basert på kunstig intelligens; 
bIOS [basic input/output system] programvare; uPI-
programvare [universelt grensesnitt for perifere 
enheter]; dataspillprogrammer lastet ned via internett 
[programvare]; mønstergjenkjennende systemer 
bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare; datamaskinvare og programvare for 
oppsett og konfigurasjon av fjernnett (WAN); 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av lokalnett (LAN); nedlastbar 
programvare for design og modellering av 
tredimensjonale utskrivbare produkter; nedlastbar 
programvare for ekstern tilgang til og kontroll av en 
datamaskin; datamaskinvare og programvare for 
levering av sikker fjerntilgang til data- og 
kommunikasjonsnettverk; programvarepakker; 
programvareutviklingskit [SDK]; programvarer for 
maskinteknikk; programvareplattformer for 
samarbeidshåndtering; programvarer for prediktivt 
vedlikehold; programvareplattformer som lar brukere 
samle inn penger; dataprogramvare for 
datamaskinstøttet programvareteknikk; integrerte 
programvarepakker; datamaskinvare for bruk i 
datastøttet programvareteknikk; bokser tilpasset for 
lagring av programvareplater; intelligente portaler for 
programvarestyrt lagring; mellomprogram for styring av 
programvarefunksjoner i elektroniske enheter; 
integrerte programvarepakker for bruk i automatisering 
av laboratorier; elektroniske simulatorer for 
sportstrening [maskinvare og programvarebasert 
undervisningsapparat]; kompileringsprogramvare; 

kredittvurderingsprogramvare; 
datakomprimeringsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; applikasjonsprogramvare; 
dekoderprogramvare; dataoperativprogramvare; 
dataprogramvare; personvernprogramvare; 
brannmurprogramvare; bioinformatikkprogramvare; 
dokumenthåndteringsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; spillprogramvare; 
nettstedsutviklingsprogramvare; 
undervisningsprogramvare; antivirusprogramvare; 
ansiktsgjenkjenningprogramvare; 
talegjenkjenningsprogramvare; 
skatteforberedelsesprogramvare; 
stemmegjenkjenningsprogramvare; 
taleanalyseprogramvare; medieprogramvare; 
treningsprogramvare; ansiktsanalyseprogramvare; 
filsynkroniseringsprogramvare; sikkerhetsprogramvare; 
vedlikeholdsprogramvare; mobilprogramvare; 
redigeringsprogramvare; 
telekommunikasjonprogramvare; testprogramvare; 
dataspillprogramvare; musikkomposisjonsprogramvare; 
studentprogramvare; musikkprogramvare; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
videoredigeringsprogramvare; systemprogramvare; 
rapporteringsprogramvare; presentasjonsprogramvare; 
betalingsprogramvare; optimaliseringsprogramvare; 
nettverksprogramvare; navigasjonsprogramvare; 
fabrikkautomatiseringsprogramvare; 
skrifttypeprogramvare; prosessstyringsprogramvare; 
webserverprogramvare; referanseprogramvare; 
foretaksprogramvare; kryptografiprogramvare; 
animasjonsprogramvare; kortleserprogramvare; 
antispionprogramvare; diagramprogramvare; 
bettingprogramvare; støtteprogramvare; 
multimediaprogramvare; produksjonsprogramvare; 
autentiseringsprogramvare; 
nettstedutviklingsprogramvare; 
dataoperativsystemprogramvare; e-
postsikkerhetsprogramvare; videospillprogramvare; 
internett-tilgangsprogramvare; 3D-
animasjonsprogramvare; interaktiv dataprogramvare; 
industriell prosesstyringsprogramvare; 
kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; integrert 
operativsystemprogramvare; nedlastbart 
datasikkerhetsprogramvare; computer 
videospillprogramvare; virtuelt klasseromsprogramvare; 
virtuell serverprogramvare; medie- og 
publiseringsprogramvare; kommunikasjons- og 
nettverksprogramvare; smart produksjonsprogramvare; 
interaktiv videoprogramvare; simuleringsprogramvare 
[opplæring]; simuleringsprogramvare [underholdning]; 
videospilldisker [dataprogramvare]; nedlastbar 
applikasjonsprogramvare; interaktiv spillprogramvare; 
nedlastbar e-postprogramvare; nedlastbar 
spillprogramvare; interaktiv databaseprogramvare; 
interaktiv forretningsprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; elektronisk spillprogramvare; 
nedlastbar dataspillprogramvare; innspilte 
dataspillprogramvare; dataprogramvare for kryptering; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogramvare 
for forretningsformål; dataprogramvare for reklame; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogramvare for mobiltelefoner; 
applikasjonsprogramvare for fjernsyn; dataprogramvare 
for bildebehandling; operativprogramvare for 
sentraldatamaskiner; maskinlæringsprogramvare for 
reklame; maskinlæringsprogramvare for finans; 
maskinlæringsprogramvare for helsetjenester; 
maskinlæringsprogramvare for overvåking; 
maskinlæringsprogramvare for analyse; 
markedsføringsprogramvare for søking; 
databehandlingsprogramvare for tekstbehandling; 
kontrollprogramvare for datamaskinskrivere; 
dataprogramvare for tidsstyring; 
simuleringsprogramvare for applikasjoner; 
dataprogramvare for lydopptak; dataprogramvare for 
underholdning; applikasjonsprogramvare for 
datamaskiner; overvåkingsprogramvare for skynettverk; 
dataprogramvare for tekstbehandling; dataprogramvare 
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for databehandling; pDF-oppretting og -
konverteringsprogramvare; elektronisk post- og 
meldingsprogramvare; datamaskinstøttet 
produksjonsprogramvare [CAM]; pC-
applikasjonsprogramvare for 
dokumentkontrollsystemer; wAN [fjernnett] -
operativsystemprogramvare; system- og 
systemsupportprogramvare og firmware; fjernnett 
[WAN] -operativsystemprogramvare; dataprogramvare, 
fastvare og maskinvare; spillprogramvare for virtuell 
virkelighet; dataprogramvare for å automatisere 
datalagring; dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; interaktiv multimediaprogramvare 
for spilling; dataprogramvare for trådløs 
nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for 
opprettelse av brannmurer; applikasjonsprogramvare 
for skybaserte datatjenester; applikasjonsprogramvare 
for trådløse enheter; dataprogramvare for elektroniske 
oppslagstavler; nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; bildebehandlingsprogramvare for 
kameraer i kjøretøy; dataprogramvare for å 
sammenstille posisjoneringsdata; dataprogramvare for 
overføring av posisjoneringsdata; dataprogramvare for 
å betjene biler; dataprogramvare for behandling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for styring av 
forsterkere; dataprogramvare for fjernkontroll av 
sikkerhetsapparater; dataprogramvare for kontroll av 
belysning; operativsystemprogramvare for lokalnett 
[LAN]; dataprogramvare for spredning av 
posisjonsdata; databehandlingsprogramvare for 
grafiske trykk; applikasjonsprogramvare for styring av 
dokumentkontrollsystemer; dataprogramvare for 
analyse av markedsinformasjon; dataprogramvare 
utviklet for omkostningsbedømmelse; dataprogramvare 
for behandling av markedsinformasjon; 
markedsføringsprogramvare for tredjeparts søk; 
spillprogramvare for utvidet virkelighet; 
dataprogramvare for administrasjon av nettverk; 
applikasjonsprogramvare for mobile enheter; 
dataprogramvare for bruk av internett; 
dataprogramvare for video- og dataspill; 
applikasjonsprogramvare for spill og spilling; 
dataprogramvare for innstilling av instrumenter; 
dataprogramvare for overvåking av datasystemer; 
interaktiv dataprogramvare for videospill; 
dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble 
datanettverksbrukere; elektronisk spillprogramvare for 
mobiltelefoner; dataspillprogramvare for bruk med 
mobiltelefoner; spillprogramvare for bruk med 
videospillkonsoller; dataprogramvare vedrørende barns 
utdannelse; universal seriebuss [USB] -
operativsystemprogramvare; dataprogramvare for 
overvåking og styring av tilgangsserverprogrammer; 
dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dataprogramvare for behandling av digitale bilder; 
dataprogramvare for overvåking av selvbetjente 
terminaler; dataprogramvare for levering av trådløst 
innhold; nedlastbar dataprogramvare for 
fjernovervåkning og analyse; elektronisk 
spillprogramvare for trådløse enheter; dataprogramvare 
for behandling av digitale musikkfiler; dataprogramvare 
for administrasjon av lokalnett (LAN); dataprogramvare 
som muliggjør søking av data; dataprogramvare for 
globale posisjoneringssystemer [GPS]; 
kommunikasjonsprogramvare for tilkobling av globale 
datanettverk; kommunikasjonsprogramvare for 
tilkobling av brukere av datanettverk; dataprogramvare 
for å muliggjøre henting av data; dataprogramvare for 
fjernkontroll av telefonapparater og 
radiotelefoniapparater; nedlastbar dataprogramvare for 
styring av informasjon; nedlastbar dataprogramvare for 
overføring av informasjon; dataprogramvare for bruk i 
fjernavlesning av målere; dataprogramvare for 
lydkontroll  og betjening av datamaskinen; 
dataprogramvare for bruk i fjernovervåking av målere; 
dataprogramvare for generering av skrifttyper og fonter; 
dataprogramvare utviklet for å estimere ressursbehov; 

dataprogramvare for visning av digitale medier; 
dataprogramvare for produksjon av finansielle 
modeller; dataprogramvare for kommunikasjon mellom 
mikrodatamaskiner; simuleringsprogramvare for bruk i 
digitale datamaskiner; dataprogramvare for sporing av 
sjåførers kjøreatferd; dataprogramvare chatterobot for 
simulering av samtaler; dataprogramvare for rengjøring 
og optimalisering av systemer; dataprogramvare for 
bruk i behandling av halvlederplater; dataprogramvare 
for vedlikehold og drift av datasystemer; 
dataprogramvare for fjernstyring av kontormaskiner og 
-utstyr; dataprogramvare for fjernstyring av elektriske 
belysningsapparater; nedlastbar 
datamaskinprogramvare for administrasjon av data; 
nedlastbar dataprogramvare for overføring av data; 
dataprogramvare for overføring av lyd- og 
videomeldinger; dataprogramvare for å opprette 
søkbare databaser; dataprogrammer og 
dataprogramvare for elektronisk verdipapirhandel; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble globale 
datanettverk; dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
tilleggskretskort for tilkobling av datamaskiner til 
nettverksprogramvare; dataprogramvare for 
godkjenning av tilgang til databaser; dataprogramvare 
for bruk med kroppsbårne datamaskinenheter; 
opplæringsprogramvare med instruksjoner for å spille 
spill; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk 
med datamaskiner; dataprogramvare lastet ned fra 
internett; vPN- [virtuelt privat nettverk] 
operativprogramvare; uSB [Universal Serial Bus] 
operativprogramvare; dataprogramvare innen området 
elektronisk publisering; dataprogramvare nedlastbar fra 
globale informasjonsdatanettverk; dataspillprogramvare 
for bruk på mobile enheter; dataprogramvare tilpasset 
bruk i betjening av datamaskiner; virtuelt privat 
datanettverk [VPN] -operativsystemprogramvare; 
dataprogramvare for laging og redigering av musikk og 
lyder; nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare 
for å spille videospill; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
applikasjonsprogramvare for sosiale nettverkstjenester 
via internett; interaktiv dataprogramvare som muliggjør 
utveksling av informasjon; dataprogramvare relatert til 
det medisinske feltet; dataprogramvare for påvisning av 
trusler mot datanettverk; dataprogramvare for støtte 
ved design av sportsutstyr; dataprogramvare relatert til 
håndtering av finansielle transaksjoner; interaktiv 
dataprogramvare som gir navigasjons- og 
reiseinformasjon; dataprogramvare for administrasjon 
av online spill og spilling; data- og 
bildebehandlingsprogramvare for å lage 
tredimensjonale modeller; dataprogramvare for testing 
av sårbarhet i datamaskiner og datanettverk; 
dataprogramvare som muliggjør datasøk og gjenfinning 
av data; nedlastbar elektronisk spillprogramvare for 
trådløse enheter; dataprogramvare for bruk i design av 
integrerte kretser; elektronisk spillprogramvare for 
håndholdte elektroniske enheter; dataprogramvare som 
muliggjør søk etter data; dataprogramvare for bruk i 
automatisering og styring av forretningsprosesser; 
dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner; dataprogramvare for 
konvertering av dokumentbilder til elektroniske 
formater; interaktiv underholdningsprogramvare for 
bruk med personlige datamaskiner; dataprogramvare 
for bruk i støttesystemer for medisinske avgjørelser; 
dataprogramvare som muliggjør overføring av bilder til 
mobiltelefoner; dataspillprogramvare for bruk med 
interaktive online spill; nedlastbar dataprogramvare for 
bruk som elektronisk lommebok; dataprogramvare for 
telefaks, e-post, talepost, eller Internettmeldinger; 
multimediaprogramvare spilt inn på CD-ROM; 
dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaapplikasjoner; 
dataprogramvare som muliggjør søking på globale 
datanettverk; dataprogramvare for GPS-systemer 
[Global Positioning Systems]; dataprogramvare for å 
organisere og vise digitale bilder og fotografier; 
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dataprogramvare for bruk ved opprettelse og design av 
nettsteder; dataprogramvare for overvåking av barns 
bruk av datamaskiner og internett; dataprogramvare for 
bruk ved opprettelse av dynamiske nettsteder; 
dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; 
dataprogramvare for streaming av audiovisuelt 
medieinnhold over internett; dataprogramvare for data- 
og dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; dataprogramvare for biometriske systemer 
for identifisering og autentisering av personer; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [CAD/CAM]; 
dataprogramvare for bruk i implementering av Internet 
of Things [IoT]; videospillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
dataspillprogramvare og -manualer i elektronisk format 
solgt som en enhet; dataprogramvare for å muliggjøre 
levering av elektroniske medier via internett; 
dataprogramvare for å muliggjøre levering av 
elektroniske medier via kommunikasjonsnettverk; 
spillprogramvare som genererer eller viser resultatet av 
innsatsen på spillmaskiner; dataprogramvare som kan 
lastes ned fra globale datanettverk; dataprogramvare 
for bruk for å tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogramvare for 
kommunikasjon mellom datamaskiner over et lokalt 
nettverk; dataprogramvare for bruk i migrering mellom 
forskjellige operativsystemer på datanettverk; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kundene få 
tilgang til bankkontoinformasjon og fullføre 
banktransaksjoner; dataprogramvare for bruk ved 
tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser og Internett; dataprogramvare for 
synkronisering av data mellom håndholdte eller 
bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; 
dataprogramvare for to- eller tredimensjonal simulering 
for bruk i design og utvikling av industriprodukter; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; dataprogramvare 
som bistår datamaskiner i utrulling av parallelle 
applikasjoner og utføring av parallelle beregninger; 
dataprogramvare for mobilapplikasjoner som muliggjør 
interaksjon og grensesnitt mellom kjøretøy og mobile 
enheter; dataprogramvare for bruk innen 
telekommunikasjon for levering av elektroniske 
overføringer av dokumenter og telefakser; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk og Internett; e-
handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; 
dataprogramvare for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk; 
dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger 
som kan lastes ned fra det globale datanettverket; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk, globale datanettverk og 
Internett; dataprogramvare for tilgang til 
informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et 
globalt datanettverk; drifts- og brukerinstruksjoner 
lagret i digital form for datamaskiner og 
dataprogramvare, spesielt på disketter eller CD-ROM; 
dataprogramvare for å forbedre audiovisuelle 
muligheter for multimedia-applikasjoner, nemlig for å 
integrere tekst, lyd, grafikk, stillbilder og bevegelige 
bilder; dataprogramvareutviklingsverktøy; 
dataprogramvareplattformer; dataprogramvarepakker; 
samarbeidsprogramvarer; dataprogramvareprodukter; 
kontorprogramvarepakker [software]; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; 

innregistrerte dataprogramvarer for sikker kjøring; 
digitale anordninger for mediastreaming; nedlastbar 
digital musikk fra MP3-internettsider. 

  Klasse 38   Streaming av data; streaming av lyd- og 
videomateriale på internett; streamingtjenester for 
video, lyd og tv; datastreaming; videresendingstjeneste 
for nettsider; tilveiebringe tilgang til nettsider; 
telekommunikasjon av informasjon (inkludert nettsider); 
tilveiebringelse av tilgang til nettsider på internett; 
tilveiebringe tilgang til nettsider på internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring av informasjon, 
inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data; 
meldingssending via et nettsted; tilveiebringe tilgang til 
internettsteder for gambling og gaming; tilveiebringe 
tilgang til et internettdiskusjonsnettsted; tilveiebringe 
brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder 
som inneholder informasjon om et bredt utvalg av 
emner; brukertilgang til et globalt datanettverk og 
nettsteder som inneholder informasjon om et bredt 
utvalg av emner; tilveiebringe tilgang til nettsteder på et 
elektronisk informasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til 
innhold, nettsteder og portaler; tilveiebringe tilgang til 
mp3-nettsteder på internett; leasing av tilgangstid til 
nettsteder [ISP-er]; tilgang til nettsteder eller andre 
kommunikasjonsnettverk; tilgang til nettsteder for 
digitalmusikk på internett; sending av elektroniske 
meldinger via nettsteder; tilgang til innhold, nettsteder 
og portaler; fremskaffelse av tilgang til elektroniske 
nettsteder. 

  Klasse 42   Programmering av programmer for internettsikkerhet; 
programmering av databehandlingsprogrammer; 
programmering av nettsider; programmering av 
dataanimasjoner; programmering av 
databehandlingsutstyr; programmering av 
programvare; programmering av 
multimedieapplikasjoner; programmering av 
multimedieutstyr; programmering av 
dataspillprogramvare; programmering av 
videospillprogramvare; programmering for 
datamaskiner; programmering av EDP-programvare; 
programmering av brukertilpassede nettsider; 
programmering av elektroniske styringssystemer; 
programmering av pedagogisk programvare; 
programmering av programvare for lagerstyring; 
programmering av programvare for databasestyring; 
programmering av programvare for energistyring; 
programmering av programvare for e-
handelsplattformer; programmering av programvare for 
telekommunikasjon; programmering av programvare for 
internettplattformer; programmering av software for 
markedsundersøkelser; programmering av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [EDB]; programmering av 
programvare for utvikling av nettsteder; programmering 
av datamaskiner for vitenskapelig bruk; programmering 
av programvare for online annonsering; programmering 
av programvare for informasjonsplattformer på 
internett; programmering av programvare for import og 
styring av data; programmering av dataprogramvare for 
evaluering og beregning av data; programmering av 
software for evaluering av kundeadferd i nettbutikker; 
programmering av programvare for internettportaler, 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
programmering av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; programmering av 
dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; programmering av 
datamaskiner for kontroll av data mellom kjøpere og 
leverandører; programmering av brukertilpassede 
nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige 
profiler og informasjon; iT-programmeringstjenester; 
datamaskindesign og programmeringstjenester; utleie 
av dataprogramvare og programmer; 
programvareutvikling, -programmering og -
implementering; design og programmering av 
nettsteder; utleie av programmer for internettsikkerhet; 
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utvikling av programmer for databehandling; 
opprettelse av programmer for databehandling; skriving 
av programmer for databehandling; utvikling, 
programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; design, 
opprettelse og programmering av nettsider; design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
teknisk rådgivning om programmering av datamaskiner; 
rådgivning innen programmering og utvikling av e-
forretningsportaler; rådgivning i forbindelse med 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
tilveiebringe informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; programvare som en 
tjeneste [saas] med programvare for maskinlæring; 
programvare som en tjeneste [SaaS] med programvare 
for dybdelæring; programvare som en tjeneste [SaaS] 
med programvare for dype nevrale nettverk; 
installasjon av programvare; feilsøking av programvare; 
utarbeidelse av programvare; tilpasningstjenester for 
programvare; kalibreringstjenester for programvare; 
programvare som en tjeneste [SaaS] med programvare 
for maskinlæring, dyp læring og dype nevrale nettverk; 
design og utvikling av programvare for kunstig 
virkelighet-programvare; hosting-tjenester, 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
utleie av datamaskinvare og programvare; utvikling og 
testing av programvare; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; design og utleie av programvare; 
installasjon og vedlikehold av programvare; testing av 
datamaskinvare og programvare; vedlikehold av 
programvare for internettilgang; utleie av programvare 
for internettilgang; feilsøking av programvare for andre; 
utleie av programvare for lagerstyring; utleie av 
programvare for økonomistyring; utleie av programvare 
for databehandling; oppdatering av programvare for 
databehandling; installasjon av programvare for 
internettilgang; utarbeidelse av programvare for 
databehandling; utleie av programvare for 
databasestyring; prosjektstudier relatert til 
programvare; design av programvare for dataspill; 
vedlikehold av programvare for 
kommunikasjonssystemer; leie av programvare for 
dataspill; oppdatering av programvare for 
kommunikasjonssystemer; utvikling av programvare for 
kommunikasjonssystemer; utvikling av programvare for 
dataspill; design av programvare for bildebehandling; 
forskning innen dataprogrammer og programvare; 
installasjon og vedlikehold av internettilgangbasert 
programvare; design, tegning og 
oppdragsprogrammering av programvare; design, 
utvikling og implementering av programvare; 
opprettelse, vedlikehold og tilpasning av programvare; 
rådgivning om programvare for publisering; 
utarbeidelse, vedlikehold og modernisering av 
programvare; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; design av spesialtilpasset 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; oppdatering, design og 
utleie av programvare; forskning innen datamaskinvare 
og programvare; design og utvikling av programvare for 
lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
energistyring; vedlikehold og oppdatering av 
programvare for kommunikasjonssystemer; design og 
utvikling av programvare for ruteplanlegging; utleie av 
programvare for utvikling av nettsteder; design og 
utvikling av programvare for databasestyring; hosting 
av programvare for bruk i biblioteksledelse; leie av 
programvare for lesing av datastrømmer; design av 
programvare for virtuell virkelighet; design av 
programvare for digital signalbehandling; teknisk 
support for programvare og applikasjoner; tilveiebringe 
online, ikke nedlastbar programvare; utvikling av 
programvare for lyd- og videooperatører; design av 
programvare for kontroll av selvbetjeningsterminaler; 
designtjenester relatert til maskinvare og programvare; 

rådgivningstjeneste knyttet til design av programvare; 
design og utvikling av programvare for 
direktemeldinger; design av programvare for innebygde 
enheter; oppdatering av programvare for innebygde 
enheter; tekniske tjenester for nedlasting av 
programvare; design av programvare for lyd- og 
videoutstyr; design av dataprogrammer og 
programvare for fly; opprettelse og vedlikehold av 
programvare for blogger; design og utvikling av 
programvare for databaser; utvikling av programvare 
for virtuell virkelighet; design av programvare for 
elektronisk databehandling; utleie og oppdatering av 
programvare for databehandling; design av 
programvare for bruk med trykkeripresser; rådgivning i 
forbindelse med programvare for 
kommunikasjonssystemer; rådgivningstjenester for 
programvare brukt til grafikk; utvikling av programvare 
for å sikre nettverksdrift; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbasert programvare; 
konfigurasjon av datanettverk ved hjelp av 
programvare; diagnose av datamaskinvareproblemer 
gjennom bruk av programvare; tekniske prosjektstudier 
innen maskinvare og programvare; tilby midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare; utvikling, oppdatering 
og vedlikehold av programvare og databasesystemer; 
konfigurere maskinvare ved hjelp av programvare; 
rådgivning innen produktutvikling og kvalitetsforbedring 
av programvare; rådgivning vedrørende design og 
utvikling av programvare; design og utvikling av 
datamaskinvare, programvare og databaser; design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; konfigurasjon av datamaskinvare ved 
hjelp av programvare; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert programvare; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av programvare for 
datasystemer; utleie av programvare for import og 
styring av data; forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogrammer og programvare; design og utvikling 
av programvare for utvikling av nettsider; design av 
programvare for lagring og tilbakekalling av 
multimediedata; design av programvare for 
prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
utvikling av programvare for komprimering og 
dekomprimering av multimedieinnhold; design av 
programvare for komprimering og dekomprimering av 
multimediainnhold; utvikling av programvare for lagring 
og henting av multimediedata; utvikling av programvare 
for behandling og distribusjon av multimedieinnhold; 
tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for 
tekstbehandling; design og utvikling av programvare for 
innhenting av data; informasjon, råd og assistanse 
knyttet til programvare; utleie av programvare, 
databehandlingsutstyr og periferiutstyr til datamaskiner; 
spillplattformer som programvare som en tjeneste 
[SaaS]; hosting av programvare for bruk innen 
bibliotekadministrasjon; design av datamaskinvare og 
programvare for forretningsanalyse og -rapportering; 
design og utvikling av navigasjonssystemer og 
programvare for ruteplanlegging; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare og 
programvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare; vedlikehold av programvare som brukes 
innen e-handel; gjør programvare tilgjengelig i et 
globalt datanettverk; design og utvikling av single sign-
on programvare; design og utvikling av programvare for 
elektroniske tv-programguider; konsulenttjenester innen 
programvare som en tjeneste [SaaS]; design og 
utvikling av programvare innen mobile applikasjoner; 
tilveiebringe on-line ikke-nedlastbar programvare for 
databasehåndtering; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for signalforsterking og 
signaloverføring; rådgivnings- og konsulenttjenester 
relatert til datamaskiner og videospill programvare; 
installasjon av programvare for tilgangskontroll som en 
service (ACaaS); design av datamaskiner og 
programvare for kommersiell analyse og rapportering; 
leasing av programvare for avlesning av en database 
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med kursnoteringer; tilveiebringe teknisk rådgivning 
knyttet til datamaskin- og programvare; tilveiebringe 
online ikke-nedlastbar programvare for bruk i 
kommunikasjon; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for lyd- og videooperatører; design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare for 
industriell anvendelse; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for digital 
signalbehandling; testtjenester for datamaskinvare og 
programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; tilveiebringe midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
programvareutvikling; rådgivningstjenester knyttet til 
programvare som brukes innen e-handel; fremskaffelse 
av informasjon om design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; tilby midlertidig bruk 
av on-line ikke-nedlastbar programvare; utvikling av 
ABPD-programvare (Automated Business Process 
Discovery); tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar programvare for lagerstyring; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; design og 
utvikling av programvare for kontroll, regulering og 
overvåking av solenergisystemer; hosting av servere 
og programvare for tilgangskontroll som en tjeneste 
(ACaaS); rådgivning relatert til grensesnitt menneske-
maskin (MMI) for programvare; tilveiebringe midlertidig 
bruk av elektronisk ikke-nedlastbar programvare for 
tekstbehandling; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for datahåndtering; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for informasjonshåndtering; tilbveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for informasjonsoverføring; tilveiebringe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar programvare for 
dataoverføring; teknisk rådgivning i forbindelse med 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
databasestyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
lagerstyring; rådgivningstjenester i forbindelse med 
design, utvikling og bruk av datamaskinvare og 
programvare; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for behandling og distribusjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for bruk innen 
medisin; plattformer for grafisk design som 
programvare som en tjeneste [SaaS]; plattformer for 
kunstig intelligens som programvare som en tjeneste 
[SaaS]; vedlikeholds- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med programvare som brukes innen e-
handel; fremskaffelse av nettbasert informasjon om 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; 
utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og 
programvare for generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; 
tilveiebringelse av online programvare (ikke nedlastbar) 
for midlertidig bruk i publisering og utskrift; design av 
programvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
utvikling av programvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar singel sign-on 
programvare; bestilt skriving av dataprogrammer, 
programvare og kode for opprettelse av nettsider på 
internett; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar programvare for import og styring av 
data; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter; tilveiebringelse av midlertidig 

bruk av ikke-nedlastbar programvare for analysering av 
finansdata og generering av rapporter; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; tilby 
midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare 
for behandling av elektroniske betalinger; tilveiebringe 
online ikke-nedlastbar programvare for bruk innen 
styring av vare- og tjenesteflyt (SCM); design og 
utvikling av programvare og maskinvare for 
konvertering av data- og multimediainnhold fra og til 
ulike protokoller; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare slik at innholdsleverandører 
kan spore multimediainnhold; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
innholdsleverandører kan spore multimediainnhold; 
design og utvikling av programvare og maskinvare for 
produksjon, innspilling pg behandling av digitale og 
analoge signaler; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare for sporing av pakker gjennom 
datanettverk, intranett og Internett; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; utvikling av dataprogrammer innspilt på 
datamedier (programvare) beregnet for bruk i 
konstruksjon og automatisert produksjon (cad/cam); 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare slik at multimediainnhold og kommentarer 
kan deles mellom brukerne; programvareteknikk; 
programvareutvikling; programvaredesign og -utvikling; 
programvaredesign for smarttelefoner; 
programvareoppdatering for smarttelefoner; 
programvarereparasjon (vedlikehold, oppdatering); 
programvaretekniske tjenester for 
databehandlingsprogrammer; oppdatering av 
programvaredatabaser; dataprogrammering og 
programvaredesign; datamaskinvare- og 
programvaredesign; egendefinert design av 
programvarepakker; design av grafiske 
programvaresystemer; feilsøking av maskinvare- og 
programvareproblemer; utvikling av 
programvareløsninger for internettleverandører og 
internettbrukere; rådgivningstjenester for datanettverk 
med blandede programvaremiljøer; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og 
programvareverktøy; tilveiebringe 
brukerautentiseringstjenester ved hjelp av biometrisk 
maskinvare- og programvareteknologi for e-
handelstransaksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er 
tilgjengelige via et nettsted; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et 
nettsted; plattform som en tjeneste [PaaS] med 
programvareplattformer for overføring av bilder, 
audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; 
skriving av dataprogramvare; konfigurasjon av 
dataprogramvare; reparasjon av dataprogramvare; 
oppgradering av dataprogramvare; utleie av 
databaseprogramvare; testing av dataprogramvare; 
installasjon av databaseprogramvare; kopiering av 
dataprogramvare; utleie av 
underholdningsprogramvare; utleie av 
applikasjonsprogramvare; utvikling av 
videospillprogramvare; design av 
videospillprogramvare; leie av videospillprogramvare; 
design av tekstbehandlingsprogramvare; utvikling av 
tekstbehandlingsprogramvare; vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; design av 
databaseprogramvare; utvikling av 
databaseprogramvare; design av 
operativsystemprogramvare; utvikling av 
operativsystemprogramvare; utvikling av 
driverprogramvare; design av driverprogramvare; 
utvikling av bildebehandlingsprogramvare; vedlikehold 
av databaseprogramvare; dataprogramvare- og 
maskinvaretesttjenester; duplisering av 
dataprogramvare; oppdatering av 
databaseprogramvare; utvikling av dataprogramvare; 
utleie og vedlikehold av dataprogramvare; design og 
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skriving av dataprogramvare; skriving og oppdatering 
av dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; utleie av datamaskiner og 
dataprogramvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare; utvikling og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivning innen 
sikkerhetsprogramvare; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; vedlikehold og oppgradering av 
dataprogramvare; design og oppdatering av 
dataprogramvare; forskning innen dataprogramvare; 
vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling 
av digital signalbehandlingsprogramvare; design og 
utvikling av antivirusprogramvare; utvikling av interaktiv 
multimedieprogramvare; oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; design og utvikling av 
videospillprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsprogramvare; tilpasset design av 
dataprogramvare; utvikling av driver- og 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
driverprogramvare; design og utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogrammer og dataspillprogramvare; individuell 
tilpasning av dataprogramvare; oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; teknisk støtte for 
dataprogramvare; kvalitetskontroll knyttet til 
dataprogramvare; design av dataprogramvare for 
andre; utvikling av dataprogramvare for andre; support 
og vedlikeholdstjenester for dataprogramvare; 
oppdatering av dataprogramvare for andre; utleie av 
dataprogramvare for finansstyring; rådgivningstjenester 
i forbindelse med dataprogramvare; hosting av 
dataprogramvare for andre; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
installasjon, vedlikehold og oppdatering av 
databaseprogramvare; design, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; design og utvikling av 
elektronisk databaseprogramvare; utleie av 
datamaskiner og oppdatering av dataprogramvare; 
installasjon, oppsett og vedlikehold av 
dataprogramvare; oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare og -programmer; design, 
oppgradering og utleie av dataprogramvare; 
opprettelse, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; forsknings- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med dataprogramvare; utleie av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
prosesskontroll; design og utvikling av 
dataprogramvare for logistikk; utleie av 
dataprogramvare i forbindelse med reise; forskning i 
forbindelse med utvikling av dataprogramvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
tekstbehandling; rådgivning i forbindelse med 
oppdatering av dataprogramvare; rådgivning og 
utviklingstjenester knyttet til dataprogramvare; 
undersøkelser av gjennomførbarhet relatert til 
dataprogramvare; profesjonell rådgivning relatert til 
dataprogramvare; gjennomføring av mulighetsstudier 
knyttet til dataprogramvare; utvikling av 
applikasjonsprogramvare for levering av 
multimedieinnhold; leasing av dataprogramvare relatert 
til kursnoteringer; design og utvikling av 
datamaskinprogramvare for kjøretøysimulering; 
rådgivning og råd om dataprogramvare og maskinvare; 
leasing av single sign-on applikasjonsprogramvare; 
forskning, utvikling, design og oppgradering av 
dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og 
oppdatering av dataprogramvare; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 

forretningsprogramvare; installasjon, vedlikehold, 
oppdatering og oppgradering av dataprogramvare; 
design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; installasjon, vedlikehold, reparasjon 
og vedlikehold av dataprogramvare; design, 
installering, oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; design av dataprogramvare, 
datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; design, 
utvikling, installering og vedlikehold av 
dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar forretningsprogramvare; design og 
utvikling av systemprogramvare for datanettverk og 
dataservere; design og utvikling av dataprogramvare 
for styring av distribusjonsnettverk; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med utleie av 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivende tjenester relatert til 
bruken av dataprogramvare; rådgivning vedrørende 
utleie av datamaskiner eller dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare for bruk med datastyrte 
koblingssystemer; utvikling av dataprogramvare for 
bruk med programmerbare styreenheter; 
rådgivningstjenester knyttet til dataprogramvare som 
brukes til print; fremskaffelse av informasjon om design 
og utvikling av datamaskinprogramvare; utvikling av 
dataprogramvare for opprettelse av elektroniske tv-
guider; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar investeringsprogramvare; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
investeringsprogramvare; vedlikehold av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; oppdatering av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; utvikling av 
dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design 
og utvikling av dataprogramvare for import og styring 
av data; design og utvikling av dataprogramvare for 
evaluering og beregning av data; teknisk rådgivning i 
forbindelse med installasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
anvendelse og bruk av dataprogramvare; design, 
utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for prosesskontroll; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
tekstbehandling; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for databehandling; 
design og utvikling av dataprogramvare for bruk med 
medisinsk teknikk; vedlikehold av dataprogramvare 
som brukes til å betjene påfyllingsapparater og -
maskiner; fremskaffelse av teknisk informasjon om 
datamaskiner, dataprogramvare og datanettverk; utleie 
av systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; konfigurasjon, installasjon, 
feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold 
av dataprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design 
og utvikling av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for språkoversettelse; rådgivning i 
forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvare og maskinvarebasert arkitektur; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelser; 
fremskaffelse av informasjon om design og utvikling av 
dataprogramvare, systemer og nettverk; utvikling av 
dataprogramvare for datamaskinstøttet 
design/datamaskinstøttet produksjon [DAK/DAP]; 
design og utvikling av systemprogramvare for tilgang 
og bruk av et nettskybasert datanettverk; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
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og prosesskontroll; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; tilveiebringe midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for applikasjoner innen kringkastingsovervåking; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for 
forsendelsesbehandling over datanettverk, intranett og 
internett; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk 
av et nettskybasert datanettverk; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
utarbeidelse av fraktdokumenter over datanettverk, 
intranett og internett; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for sporing av 
fraktgods over datanettverk, intranett og internett; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for bruk i opprettelse og publisering 
av online tidsskrifter og blogger; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; diagnose av 
dataprogramvareproblemer; rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; fremskaffelse av informasjon 
innen dataprogramvaredesign; fremskaffelse av 
informasjon innen dataprogramvareutvikling; feilsøking 
av dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; design 
og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvareprogrammer; design av telefoner; 
design av telekommunikasjonsutstyr; design av 
computersystemer; design av databaser; design av 
visittkort; design av nettsider; design av diagnoseutstyr; 
design av proteser; design av nettportaler; design av 
hodeplagg; design av datamaskiner; design av 
datamaskinvare; design av mobiltelefoner; design av 
leker; design av hatter; design av modeller; design av 
butikker; design av biler; design av støpeformer; design 
av hoteller; design av verktøy; design av veinett; design 
av industrimaskiner; design av 
databehandlingssystemer; design av motorkjøretøy; 
design av datamaskinspesifikasjoner; design av 
kontorlokaler; design av butikkinnredninger; design av 
renrom; design av barnehager; design av 
produksjonsmetoder; design av verneklær; design av 
mønstre; design av landskapsbelysning; design av 
restauranter; design av brettspill; design av teppefliser; 
design av kjøretøy; design av tepper; design av 
kjøkken; design av skrifttyper; design av dukker; design 
av gulvbelegg; design av klokker; design av 
gravsteiner; design av mikrobrikker; design av 
hjemmesider; design av bygninger; design av kaker; 
design av skulpturer; design av gardiner; design av 
maleteknikker; design av utstillingsstativer; design av 
skilt; design av idrettsanlegg; design av varemerker; 
design av kontormøbler; design av 
ledelsesinformasjonssystemer; design av datakoder; 
design av bildeler; design av trykksaker; design av 
lagringssystemer; design av båter; design av porselen; 
design mulighetsstudier; design av 
kontorautomatiseringsutstyr; design av lyssystemer; 
design av motorsportbiler; design av motetilbehør; 
design av varmesystem; design av 
informasjonssystemer; design av næringslokaler; 
design av brosjyrer; design av baderom; design av 
persienner; design av søkemotorer; design av 
isskulpturer; design av bygningsfasader; design av 
klær; design av datalagringssystemer; design av 
databehandlingsapparater; design av jernbanevogner; 
design av metallbearbeidingsverktøy; design av 
bilfoliering; design av spesialmaskiner; design av 
skrivesaker; design av industrianlegg; design av 
målesystemer; design av kjøretøymotorer; design av 
bygningsinteriør; design av kommunikasjonssystemer; 
design av vindugrafikk; design av kjøretøydeler; design 

av landkjøretøyer; design av flyinnredning; design av 
transportcontainere; design av forbruksartikler; design 
av butikkinnredning; design av teaterbelysning; design 
av datamaskingrafikk; design av utstillingshaller; design 
av kunsthåndverk; design av internettsider; design av 
fastvare; designtjenester for midlertidig design; design 
og utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av 
diagnoseutstyr; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
dataskjermsystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; design og utvikling av endoproteser; 
design og utvikling av proteser; design og utvikling av 
energiforsyningsnettverk; design og utvikling av 
navigasjonssystemer; design av eksterne dataenheter; 
design av innendørs dekor; design av geologiske 
undersøkelser; design av hjemmesider og nettsider; 
design av glass og glassprodukter; design av 
kontrollerte miljøbygg; design av marine fartøy; design 
av elektriske kretskort; design av integrerte kretsløp; 
design av hjemmesider og nettsteder; design av 
dekorative strukturer; design av optiske komponenter; 
design og utvikling av nettverk; design av 
tredimensjonale skjermer; design av elektroniske 
systemer; design av nye produkter; design og utvikling 
av multimedieprodukter; design av industrielle 
produkter; design av elektriske systemer; design av 
industrielle bygninger; design av diagnostiske enheter; 
design og utvikling av databehandlingsapparater; 
design av dekorativ layout; design av tekniske 
bygningssystemer; design av sjøgående fartøy; design 
av romlige rammestrukturer; design av emballasje- og 
innpakningsmaterialer; design av romlige 
rammeverkskonstruksjoner; design av industriell 
emballasje; design og utvikling av 
telekommunikasjonsnettverk; design av grafiske 
illustrasjoner; design og utvikling av industriprodukter; 
design og utvikling av forbruksartikler; design av 
tekniske produkter; design og utvikling av 
databehandlingsprogrammer; design og utvikling av 
datasystemer; design og utvikling av fastvaresystemer; 
design og utvikling av nettsider; design av hjemmesider 
og internettsider; design av datamaskiner for andre; 
design av maskinvare for produksjonsindustrien; design 
av tegneseriefigurer for postkort; design av 
datanettverk for andre; design av bygninger for 
helsetjenester; design av deler til motorkjøretøyer; 
design av logoer for bedriftsidentitet; design av 
mikrobrikker for datamaskiner; design av tilbehør til 
klær; design av utstillingssystemer for reklameformål; 
design av boligsystemer for forsøksdyr; design av 
interiør for biler; design av transportvogner for 
kjøretøytransport; design relatert til byggeteknikk; 
design av planløsninger for kontormøbler; design av 
displaysystemer for utstillinger; design av 
forretningslokaler for dekkbransjen; design og hosting 
for nettportaler; design av logoer for T-skjorter; design 
av nettsteder på internett; design og utvikling av 
medisinsk diagnoseutstyr; design og utvikling av 
elektroniske datasikkerhetssystemer; design og 
utvikling av test- og analysemetoder; design og 
utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr; design og 
utvikling av eksterne dataenheter; design og utvikling 
av medisinsk teknikk; design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; design og utvikling av 
elektroniske ordbøker; design og opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; design og opprettelse av 
hjemmesider og nettsider; design og utvikling av 
hjemmesider og nettsteder; design og oppdatering av 
hjemmesider og nettsider; design av klær, fottøy og 
hodeplagg; design av audiovisuelt, kreativt arbeid; 
design og utvikling av trådløse datanettverk; design av 
mekaniske og mikromekaniske komponenter; design av 
optiske og mikrooptiske komponenter; design og 
utvikling av nye produkter; design og testing av nye 
produkter; design og utvikling av tekniske produkter; 
design av kulisser for TV-programmer; design av 
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maskiner, utstyr og instrumenter; design og utvikling av 
elektroniske databaser; design og utvikling av 
fotoelektriske systemer; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og 
opprettelse av hjemmesider og nettsteder; design og 
bygging av hjemmesider og nettsteder; design og 
vedlikehold av nettsteder for andre; design og utvikling 
av datamaskinvare for industrinæringen; design- og 
planleggingstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsutstyr; design og opprettelse av 
nettsider for andre; design av maskinvare for digital 
signalbehandling; design av informasjonssystemer 
relatert til finans; design og implementering av 
nettverkssider for andre; design av utstyr for transport 
av frakt; design for andre innen klær; design av 
animasjon og spesialeffekter for andre; design av 
maskinvare for lyd- og videooperatører; design av 
grafikk og logoer for bedriftsidentitet; design av 
systemer for sammenbygde dataenheter; design av 
utstyr for transport av avfall; design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; design og 
utvikling av fastvare for datamaskiner; teknisk design; 
byggeteknikk [design]; illustrasjonstjenester (design); 
grafisk design; kunstarbeid design; visuell design; 
arkitektonisk design; design og grafisk kunstdesign for 
opprettelse av nettsteder; design og utvikling av 
websider på Internett; design og vedlikehold av 
hjemmesider på internett; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; design 
og utvikling av digitale lyd- og bildebærere; design og 
utvikling av ny teknologi for andre; design og utvikling 
av systemer for regenerativ energigenerering; design- 
og byggeplanleggingstjenester, samt relatert 
rådgivning; design av befordringsmidler og deler og 
komponenter til befordringsmidler; design av 
maskinvare for prosessering og distribusjon av 
multimediainnhold; design og testing for utvikling av 
nye produkter; design av maskinvare for komprimering 
og dekomprimering av multimediainnhold; design av 
spesialmaskiner for bruk i fremstilling av lysutstyr; 
design av tekniske produkter til forhindring av 
oversvømmelse; design av konstruksjonsarbeider for 
forebygging av flomvannoversvømmelse i bygninger; 
design og utvikling av data og programmer for 
datamaskiner; design av verktøyutvalg for produksjon 
av deler til landkjøretøy; design og utvikling av 
elektroniske gratulasjonskort [e-kort]; design av 
maskinvare for å lagre og hente multimediedata; design 
av mekaniske, elektromekaniske og optoelektroniske 
apparater og instrumenter; design, opprettelse, hosting 
og vedlikehold av nettsteder for andre; design av 
elektroniske formater for cd-rom for databaser; design 
og utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; grafisk design av 
promoteringsmateriell; interiørdesign og design av 
utendørsfasader; arkitektonisk design for 
interiørdesign; utforming/design av varemerker; 
datastyrt grafisk design; teknisk design og 
konsultasjon; planlegging [design] av tilbygg; industriell 
design av datamaskiner; planlegging [design] av 
butikker; datastøttet design av videografikk; tilpasset 
design av maskinvare; hosting av brukertilpassede 
nettsider; kompilering av nettsider for internett; opprette 
nettsider for andre; opprette og vedlikeholde 
brukertilpassede nettsider; rådgivning i forbindelse med 
design av nettsider; opprettelse og design av nettsider 
for andre; opprettelse og tilveiebringelse av nettsider til 
og for tredjepart; installere nettsider på internett for 
andre; grafisk design for kompilering av nettsider på 
internett; design og grafisk kunstdesign for opprettelse 
av nettsider på internett; planlegging, design, utvikling 
og vedlikehold av online nettsider for tredjeparter; 
oppdatering av internettsider; rådgivning i forbindelse 
med opprettelse av hjemmesider og internettsider; 
rådgivning relatert til design av hjemmesider og 
internettsider; utvikling av dataprogrammer; utvikling av 
proteser; utvikling av dataplattformer; utvikling av 
dataoverføringssystemer; utvikling av 
datalagringssystemer; utvikling av maskinvare; utvikling 

av databaser; utvikling av datakoder; utvikling av 
datamaskiner; utvikling av kjøretøy; utvikling av 
maskineringsteknikker; utvikling av byggeprosjekter; 
utvikling av industrimaskiner; utvikling av fly; utvikling 
av motorer; utvikling av dataspråk; utvikling av 
testmetoder; utvikling av databehandlingsapparater; 
utvikling av kraftaggregater; utvikling av datasystemer; 
utvikling av industriprodukter; utvikling av 
forbruksartikler; utvikling av måle- og testmetoder; 
utvikling av energi- og strømstyringssystemer; utvikling 
av industrielle prosesser; utvikling av nye produkter; 
utvikling av farmasøytiske preparater; utvikling av 
databaserte nettverk; utvikling av tredjeparts 
databehandlingsprogrammer; utvikling av 
farmasøytiske produkter; utvikling av diagnostiske 
enheter; utvikling av perifere dataenheter; utvikling av 
datamaskinvare for dataspill; utvikling av systemer for 
databehandling; utvikling av overflatebelegg for ikke-
metaller; utvikling av belegg for metall; utvikling av 
metoder for testing; utvikling av 
gjennomførbarhetsstudier for modeller; utvikling av 
komponenter for forbrenningsmotorer; utvikling av 
fastvare for datamaskiner; utvikling av dataplattformer 
for tredjemann; utvikling av maskinvare for videospill; 
utvikling, design og oppdatering av hjemmesider; 
utvikling og test av kjemiske produksjonsmetoder; 
utvikling av ny teknologi for andre; utvikling av 
farmasøytiske preparater og medisiner; utvikling av 
testutstyr for elektriske ledninger; utvikling av 
målesonder for bioteknologiske bruksområder; utvikling 
av maskinvare for digital signalbehandling; utvikling av 
dataprogrammer for elektroniske kasseapparater; 
utvikling av maskinvare for lyd- og videoutstyr; utvikling 
av dataprogrammer for analyse av avsgassutslipp; 
utvikling av apparater og maskiner for fyllingsformål; 
utvikling og oppdatering av nettsteder for datanettverk; 
utvikling av datamaskinvare for industriell produksjon; 
utvikling av dataprogrammer for simulering av 
laboratorieforsøk; databasedesign og -utvikling; 
produktdesign og -utvikling; utvikling av teknologi for 
beskyttelse av elektroniske nettverk; utvikling av 
maskinvare for komprimering og dekomprimering av 
multimedieinnhold; utvikling av maskinvare for lagring 
og henting av multimediedata; utvikling av maskinvare 
for prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
utvikling av dataprogrammer for analyse av 
forbrenningsprosessen i en motor; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; utvikling 
av algoritmer og regnemetoder for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; forskning og 
utvikling av produkter; vitenskapelig forskning og 
utvikling; farmasøytisk forskning og utvikling; 
biokjemisk forskning og utvikling; intranettdesign, 
utvikling og vedlikehold; forskning og utvikling for 
legemiddelindustrien; utvikling av kontrollprogrammer 
for automatisert måling, montering, kontroll og relatert 
visualisering; rådgivning om utvikling av datasystemer; 
rådgivningstjenester om teknologisk utvikling; utvikling 
av maskinvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
forskning og utvikling innen diagnosepreparater; 
forskning og utvikling innen bioteknologi; forskning og 
utvikling av nye produkter; utarbeidelse og utvikling av 
fotovoltaiske systemer; informasjonstjenester 
vedrørende utvikling av datasystemer; rådgivning 
vedrørende legemiddelforskning og -utvikling; 
vitenskapelig og medisinsk forskning og utvikling; 
industriell forskning, utvikling og testing; forskning i 
forbindelse med utvikling av datamaskinvare; 
forskningstjenester for utvikling av nye produkter; 
opprettelse og utvikling av dataprogrammer for 
databehandling; informasjonstjenester knyttet til 
utvikling av datanettverk; arkitekttjenester relatert til 
utvikling av landområder; utvikling av programmer for å 
simulere eksperimenter eller en serie eksperimenter i et 
virtuelt optisk laboratorium; rådgivning ved design og 
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utvikling av datamaskiner; forskning og utvikling innen 
mikroorganismer og celler; designtjenester vedrørende 
utvikling av datastyrte 
informasjonsbehandlingssystemer; forskning og 
utvikling innen teknikk og konstruksjon; rådgivning 
vedrørende design og utvikling av dataprogrammer; 
forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
analytiske tjenester knyttet til utvikling av oljefelt; 
rådgivning og informasjon vedrørende design og 
utvikling av datamaskinvare; rådgivning og informasjon 
vedrørende design og utvikling av dataperiferienheter; 
forskning og utvikling innen farmasøytiske og 
bioteknologiske felt; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og relatert utvikling; rådgivning i 
forbindelse med forskning og utvikling innen terapi; 
forskning og utvikling av nye produkter for tredjeparter i 
plastmaterialer; rådgivning og konsulenttjenester 
knyttet til design og utvikling av datamaskinvare; 
rådgivning vedrørende design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; rådgivning i 
forbindelse med design og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi; design og utvikling av 
operativsoftware til virtuelle private nettverk (VPN); 
teknisk planlegging og teknisk prosjektledelse i 
forbindelse med utvikling av lysutstyr; design og 
utvikling av systemer for inndata, utdata, behandling, 
visning og lagring; fremskaffelse av informasjon og 
data i forbindelse med medisinsk og veterinær 
forskning og utvikling; teknisk utvikling av 
strukturelementer, enheter og systemer for solfangere 
og fotoelektriske anlegg; fremskaffelse av informasjon 
og data i forbindelse med vitenskapelig og teknologisk 
forskning og utvikling; utviklings- og testtjenester innen 
teknikk; forsknings- og utviklingstjenester; industrielle 
utviklingstjenester; biologiske utviklingstjenester; 
forsknings- og utviklingstjenester innen immunhistologi; 
forsknings- og utviklingstjenester innen antistoffer; 
forsknings- og utviklingstjenester innen 
genuttrykkssystemer; forsknings- og utviklingstjenester 
innen immunologi; forsknings- og utviklingstjenester 
innen kjemi; forsknings- og utviklingstjenester innen 
antistoffteknologi; forsknings- og utviklingstjenester 
innen cellelære; forsknings- og utviklingstjenester innen 
bakteriologi; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med vaksiner; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med bildekk; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
datamaskinvare; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med fysikk; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med gjødsel; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
målings- og reguleringsteknologi; forsknings-, 
utviklings-, analyse-, og rådgivningstjenester innen 
teknikk; produktutvikling; nettstedutvikling; evaluering 
av produktutvikling; analyse av produktutvikling; 
nettstedutvikling for andre; produktutvikling for andre; 
rådgivning om produktutvikling; analyse og evaluering 
av produktutvikling; fremskaffelse av informasjon innen 
produktutvikling; softwareutvikling innen rammen av 
softwarepublisering; teknisk rådgivning i forbindelse 
med produktutvikling; videospillutviklingstjenester; 
hosting av et nettsted for opprettelse og hosting av 
mikronettsteder for virksomheter; tilveiebringe et 
nettsted med informasjon om boliginnredning; 
tilveiebringe informasjon innen arkitektonisk design via 
et nettsted; tilveiebringe informasjon om kliniske studier 
via et interaktivt nettsted; nettstedbaserte 
designtjenester; hosting av nettsteder; vedlikehold av 
nettsteder; nettstedoppdatering for andre; oppdatering 
av nettsteder; formålsprøvetjenester av nettsteder; 
bygge og vedlikeholde nettsteder; opprette og 
vedlikeholde nettsteder; hosting av mobile nettsteder; 
testing av nettstedets belastning; opprettelse av 
elektroniske nettsteder; hosting nettsteder for andre; 
designe nettsteder for reklameformål; oppdatering av 
nettsteder for andre; utleie av lagringsplass for 
nettsteder; hosting av lagringsplass for nettsteder; 
hosting av nettsteder for andre; hosting nettsteder på 
Internett; hosting av nettsteder på internett; opprettelse, 

design og vedlikehold av nettsteder; opprette og 
vedlikeholde nettsteder for mobiltelefoner; opprette og 
vedlikeholde nettsteder for andre; designe og 
vedlikeholde nettsteder for tredjepart; opprette og 
designe nettsteder for andre; designe og implementere 
nettsteder for andre; hosting og utleie av lagringsplass 
for nettsteder; hosting og utleie av minneplass for 
nettsteder; opprettelse, vedlikehold og hosting av 
nettsteder for andre; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder; varsler om  barns 
tilgang til nettsteder og webinnhold; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for 
e-handel; vedlikehold av nettsteder og hosting av on-
line webfasiliteter for andre; hosting av nettsteder for 
elektronisk lagring av digitale fotografier og videoer; 
hosting av andres nettsteder på en dataserver for et 
globalt datanettverk; rådgivning relatert til design av 
hjemmesider og internettsteder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320443 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201703 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Blue Star Developments (Pty) Ltd, Mandela Rhodes 

C1102, 83 Burg Street, 8000 CAPE TOWN, Sør-Afrika 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Boligutleie; boligformidling [leiligheter]; utleie av 

leiligheter; utleie av fast eiendom; formidling av avtaler 
om utleie av næringseiendom; innkreving av gjeld i 
forbindelse med utleie av fast eiendom; 
eiendomsmeglertjenester i forbindelse med salg og 
utleie av bygninger; utleie av kontorarealer; formidling 
av leasingavtaler; finansiell vurdering av festetomter; 
leasingfinansiering; fornyelse av leiekontrakter for fast 
eiendom; leasing av administrasjon av leiegårder; 
leasing av bolig; tjenester knyttet til leasing av jord; 
eiendomsleasing [bare fast eiendom]; 
forsikringstjenester; finansielle tjenester; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

  Klasse 39   Reiselivstjenester; reisebyråer; reisebyråtjenester; 
utleie av nyttekjøretøy; utleie av motorkjøretøyer; 
parkeringsplassutleie; utleie av lager; utleie av 
lagerplass; transport; emballering og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

  Klasse 43   Personlige kokketjenester; catering; cateringtjenester; 
cateringtjenester for virksomheter; cateringtjenester for 
gjestesuiter; utleie av værelser; byråer for utleie av rom 
til reisende; romutleie for utstillinger; tilveiebringe mat 
og drikke; midlertidig overnatting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320444 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(300) Søknadsprioritet 2021.01.12, EM, 018373292 
(210) Søknadsnr.: 202109038 
(220) Inndato: 2021.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 saro Gastro-Products GmbH, 6, Sandbahn, 46446 

EMMERICH, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner for næringsmiddelindustrien og catering, 

spesielt maskiner som kan skjære, strimle, terne, riste, 
hakke, omrøre, elte, blande, piske, knuse, 
homogenisere, emulgere, skrelle, male, sile, presse, 
saftpresse, porsjonere; kjøtthakkemaskiner, kjøtt- og 
bensager, pizzadeigsformere, saus- og suppepumper; 
maskiner til vasking og tørking av grønnsaker, 
oppvaskmaskiner til glass og servise; glassknusere og 
avfallshåndteringsenheter, vakuumpakkeapparater, 
pakkemaskiner, slipemaskiner for blader (elektriske -), 
bokseåpnere, elektriske, kaffekverner, unntatt 
hånddrevne, nevnte varer inkludert i klasse 7. 

  Klasse 9   Vekter, doseringsdispensere, 
insektbekjempelsesutstyr. 

  Klasse 11   Kokeapparater, bakeapparater, stekeapparater, griller, 
fryseapparater, tørkeanlegg, apparater for ventilasjon, 
buffékjeler, frityrkokere, oppvarmingsapparater, 
varmeplater, salamandere (en type grill), pizzaovner, 
mikrobølgeovner, brødristere, ismaskiner, kaffetraktere, 
elektriske, filtreringsmaskiner, espressomaskiner, 
bløtgjøringselementer; drikkedispensere. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller belagt med disse (inkludert i klasse 14), 
nemlig servise (unntatt bestikk). 

  Klasse 20   Møbler, hyller, vitrineskap, disker, transportvogner og 
serveringsvogner, reklametavler inkludert i klasse 20. 

  Klasse 21   Redskaper, alle ovennevnte varer inneholdt i klasse 
21, særlig hånddrevne kjøkkenredskaper som kan 
skjære, strimle, terne, rive, hakke, omrøre, elte, blande, 
piske, knuse, homogenisere, emulgere, skrelle, male, 
sile, presse, saftpresse og porsjonere, husholdnings- 
og kjøkkenbeholdere (ikke av edle metaller eller 
overtrukket med disse), tallerkenstativer, matbrett, 
glassvarer, porselensvarer og keramikk (inneholdt i 
klasse 21). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320445 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201714 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BROCON CASH MANAGEMENT AS, Postboks 2070, 
6402 MOLDE, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare. 
  Klasse 35   Faktureringstjenester; utarbeidelse av regnskap; 

rådgivningstjenester vedrørende forretningsregnskap; 
administrasjon av forretningsanliggender; 
bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivningstjenester; bistand ved 
forretningsadministrasjon; bistand ved 
forretningsledelse; datastyrt regnskap; datastyrte 
regnskapstjenester; innsamling av selskapsinformasjon 
relatert til forretningsdrift; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; 
markedsundersøkelser og forretningsanalyser; 
økonomistyring; oppdatering av forretningsinformasjon 
på en database; rådgivnings- og informasjonstjenester 
vedrørende regnskap; regnskapføring, bokføring og 
transaksjonsovervåkning; regnskapstjenester knyttet til 
kundefordringer; tilveiebringe forretningsinformasjon.  

  Klasse 36   Finans- og finansieringstjenester; gjeldsinnkrevings- 
og inkassobyråer; inkassotjenester; factoringbyråer; 
innkreving av gjeld og factoringtjenester.    

  Klasse 42   Software som en tjeneste [saas]; utvikling og 
implementering av programvare; rådgivning i 
forbindelse med programvare for finansielle tjenester; 
hosting av programvare for bruk finans, økonomi og 
regnskap; konsulenttjenester innen programvare som 
en tjeneste [saas]; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med utleie av 
dataprogramvare; support og vedlikeholdstjenester for 
dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320446 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.28, GB, 3674388 
(210) Søknadsnr.: 202200860 
(220) Inndato: 2022.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 INDe EV Limited, The Stables, Nabbscott Farm, Lower 

Dicker, BN274BB HAILSHAM, EAST SUSSEX, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøy; elektriske kjøretøy; elektriske nyttekjøretøy; 
elektriske varebiler; strukturelle reservedeler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320447 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201753 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, 4436 OBERDORF, 
Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske implantater for bruk i spinalkirurgi; 
kirurgiske instrumenter for bruk i spinalkirurgi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320448 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(300) Søknadsprioritet 2021.05.10, EM, 018468097 
(210) Søknadsnr.: 202107251 
(220) Inndato: 2021.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FANN VA-Teknik AB, Reprovägen 5, 18377 TÄBY, 
Sverige 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Kloakkrenseanlegg, inkludert biohudmoduler (nemlig 

bakteriehud som vokser på et fibrøst substrat 
innlemmet i en modul), og sprederrør, og reservedeler 
og tilbehør til de nevnte varene. 

  Klasse 19   Geotekstiler. 
  Klasse 40   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 

kloakkrenseanlegg og infiltrasjon. 
  Klasse 42   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 

perkolasjonstester; prøvetaking av avløpsvann 
(behandlet og ubehandlet). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320449 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201715 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Atle Nilsen, Hellemyrtoppen 46, 4628 KRISTIANSAND 

S, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Båter; marine fartøy; formsydde trekk for båter og 

marine fartøy. 
  Klasse 22   Markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil for 

båter; ikke-tilpassede overtrekk for båter og 
marinefartøy. 

  Klasse 25   Klær; sokker og strømper; fottøy; hodeplagg. 
  Klasse 35   Salg av båter, marine fartøy, formsydde trekk for båter 

og marine fartøy, markiser av tekstil eller syntetisk 
materiale, seil for båter, ikke-tilpassede overtrekk for 
båter og marinefartøy, klær, sokker, strømper, fottøy og 
hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320450 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202108388 
(220) Inndato: 2021.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 WhatsApp LLC, 1601 Willow Road, CA94025 MENLO 

PARK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar programvare, nemlig 

lynmeldingsprogramvare, fildelingsprogramvare, 
kommunikasjonsprogramvare for elektronisk utveksling 
av data, lyd, videobilder og grafikk via data- og 
kommunikasjonsnettverk, samt mobile og trådløse 
nettverk; nedlastbar dataprogramvare for behandling av 
bilder, grafikk, lyd, video og tekst; SIM-kort; 
dataprogramvare; datamaskinvare; nedlastbar 
programvare i form av en mobil applikasjon; nedlastbar 
programvare i form av en meldingsapplikasjon; 
dataprogramvare til bruk for å muliggjøre VoIP-anrop 
(tale over internettprotokoll), telefonanrop, videoanrop, 
tekstmeldinger, lynmeldinger og online tjenester for 
sosial nettverksbygging; nedlastbar programvare i form 
av en mobil meldingsapplikasjon; dataprogramvare for 
å opprette, redigere, laste opp, laste ned, aksessere, 
se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, 
annotere, uttrykke mening om, kommentere, bygge inn, 
overføre og dele eller på annen måte tilveiebringe 
elektroniske medier eller informasjon via data- og 
kommunikasjonsnettverk; programvare for sending og 
mottak av elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audio-visuelt innhold via globale 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
innsamling, håndtering, redigering, organisering, 
modifisering, overføring, deling og lagring av data og 
informasjon; nedlastbar programvare for e-handel som 
gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via globale data- og 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
håndtering av personlige opplysninger, og 
datasynkroniseringsprogramvare; utviklingsverktøy for 
dataprogramvare; dataprogramvare til bruk som et 
grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API). 

  Klasse 35   Tilrettelegging for utveksling og salg av tjenester og 
produkter til tredjeparter via data- og 
kommunikasjonsnettverk; online 
detaljforretningstjenester med fokus på et bredt utvalg 
av andres forbruksvarer, nemlig maling, fernisser, 
lakker, blekemidler og andre midler for klesvask, midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, 
såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, næringsmidler for spedbarn, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, håndverktøy og 
redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og 
skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
opptaksplater, kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, 
dataprogramvare, apparater og innretninger for 

belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og 
sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk 
på land, i luften eller i vannet, edle metaller og deres 
legeringer, juvelervarer, smykker, edle og halvedle 
stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, lær og lærimitasjoner, skinn og 
huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, 
spaserstokker, pisk, seletøy og salmakervarer, møbler, 
speil, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster, materialer for børstebinding, 
gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller 
halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og 
keramikk, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, duker, 
klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd 
og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler 
og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, 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, kaffe, 
te, kakao og kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel 
og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sukker, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier, is, rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-
, hagebruks- og skogbruksprodukter, rå og ubearbeidet 
korn og frø, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, 
malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere og 
fyrstikker; online detaljforretningstjenester med fokus 
på gavekort, og levering av digitale medier, VR (virtuell 
virkelighet)-hodetelefoner, og VR-innhold og -data; 
tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere av 
varer og/eller tjenester; tilveiebringelse av online 
fasiliteter for å sette selgere i forbindelse med kjøpere; 
tilveiebringelse av online fasiliteter med informasjon for 
forbrukere innen området gaver; bygging av 
forretningsnettverk; arbeidsformidling og 
rekrutteringstjenester; veldedige tjenester, nemlig å 
fremme offentlig bevissthet om veldedige, filantropiske, 
frivillige, offentlige tjenester og samfunnstjenester og 
humanitære aktiviteter; tilveiebringe informasjon om 
telefonkatalog via internett og kommunikasjonsnettverk; 
Elektroniske katalogtjenester; Kundehåndtering (CRM); 
Bedriftsassistanse og konsulenttjenester; tilveiebringe 
online fasiliteter med brukerkommentarer angående 
bedriftsorganisasjoner, tjenesteleverandører og andre 
ressurser; tilveiebringe online virksomhetskataloger 
med andres virksomheter, produkter og tjenester 

  Klasse 36   Finansielle transaksjonsbehandlingstjenester; 
behandling og overføring av regningsbetalingsdata for 
brukere av data- og kommunikasjonsnettverk; 
kapitaloverføringstjenester; kredittkort-, debetkort og 
gavekorttransaksjonsbehandlingstjenester; 
handelstjenester, nemlig 
betalingstransaksjonsbehandlingstjenester; 
tilveiebringe elektronisk mobilbetalingstjenester for 
andre; Finansielle tjenester; 
betalingsbehandlingstjenester; Finansielle 
transaksjonstjenester. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig 
dataoverførings- og datamottakstjenester via 
telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av 
tale, data, lyd, video, tekst og grafikk som er tilgjengelig 
via data- og kommunikasjonsnettverk; 
lynmeldingstjenester; kommunikasjonstjenester ved 
mobiltelefon; telekommunikasjonstjenester; VoIP-
tjenester (tale over internettprotokoll); audio-
telekonferansevirksomhet; telekonferansetjenester; 
video-telekonferansevirksomhet; web-
meldingsvirksomhet; peer-to-peer fotodelings- og 
videodelingstjenester, nemlig elektronisk overføring av 
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digitale fotofiler, videoer og audio-visuelt innhold blant 
brukere; tilveiebringelse av tilgang til 
datamaskinbaserte, elektroniske og online databaser; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video 
og informasjon; tilveiebringelse av online praterom, 
lynmeldingstjenester, og elektroniske oppslagstavler; 
tilveiebringelse av tilgang til datamaskinbaserte 
databaser innen området sosial nettverksbygging; lyd- 
tekst- og videokringkastingstjenester over datanettverk 
eller andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
online fora for kommunikasjon om temaer av generell 
interesse; tilveiebringelse av online 
kommunikasjonslenker som overfører brukere av 
mobile enheter og internett til andre lokale og globale 
nettsteder. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenestetilbyder (ASP), nemlig 
tilveiebringelse, hosting, styring, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner, programvare, nettsteder 
og databaser i områdene trådløs kommunikasjon, mobil 
informasjonstilgang, og fjernstyring av data for trådløs 
levering til håndholdte datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og mobile elektroniske enheter; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-
nedlastbar programvare og applikasjoner for 
lynmeldingsvirksomhet, tale over internettprotokoll 
(VoIP), videokonferansevirksomhet og audio-
konferansevirksomhet; datatjenester, nemlig 
tilveiebringe internettplattformer for opprettelse av 
virtuelle samfunn slik at registrerte brukere kan 
engasjere seg i bygging av sosiale nettverk; 
datatjenester, nemlig nemlig tilveiebringe 
internettplattformer for opprettelse av virtuelle samfunn 
slik at brukere kan delta i diskusjoner, få tilbakemelding 
fra deres likemenn og engasjere seg i bygging av 
sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; 
datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske 
fasiliteter for andre for å muliggjøre interaktive 
diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; 
datatjenester, nemlig hostingtjenester for elektroniske 
fasiliteter for andre for organisering og ledelse av 
diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; 
applikasjonstjenestetilbyder (ASP); ASP-tjenester, 
nemlig hostingtjenester for andres 
programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å 
gjøre det mulig eller lettere å opprette, redigere, laste 
opp, laste ned, aksessere, se på, poste, vise, tagge, 
blogge, strømme, lenke, annotere, uttrykke mening om, 
kommentere, bygge inn, overføre og dele eller på 
annen måte tilveiebringe elektroniske medier eller 
informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av dataprogramvare og 
applikasjonsprogrammer som gjør det mulig for brukere 
å overføre personlige identitetsdata til og dele 
personlige identitetsdata med og blant multiple online 
fasiliteter; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare 
indekser og databaser med informasjon, herunder 
tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk, 
elektroniske medier, fotografiske bilder og audio-visuell 
informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner for sosial nettverksbygging, 
opprettelse av et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, 
video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; 
tilveiebringelse av dataprogramvare og 
applikasjonsprogrammer som gjør brukere i stand til å 
laste opp, modifisere og dele lyd, video, fotografiske 
bilder, tekst, grafikk og data; hosting av webområder på 
internett som gjør brukere i stand til å laste opp, endre 
og dele lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og 
data; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar e-
handelsprogramvare som gjør det mulig for brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; datatjenester, nemlig ASP med 
API-grensesnittprogramvare som gjør det mulig for 
brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner 
via et globalt datanettverk; SaaS (programvare som en 
tjeneste)-tjenester med fokus på programvare for 

sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring 
av bestillinger og sending og mottak av elektroniske 
meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre 
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
datanettverk. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverksbyggingstjenester; 
identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig 
autentisering av personlig identifikasjonsinformasjon; 
kontaktformidling og sosial nettverksbygging; 
brukerverifiseringstjenester; 
identifikasjonsverifiseringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320451 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202117511 
(220) Inndato: 2021.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TIDAL MUSIC AS, Postboks 9097 Grønland, 0133 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for opptak, overføring, 

reproduksjon eller behandling av lyd, bilder eller data; 
lydapparater- og maskiner; apparater for overføring av 
lyd; apparater for lydgjengivelse; dataprogrammer, 
nedlastbare; applikasjoner, nedlastbare; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; 
dataprogramvare til bruk ved oppretting, 
tilveiebringelse, tilgang, koding, dekoding, synkron og 
asynkron kommunikasjon, nedlastning, lagring og 
organisering, og streaming av lyd-, video-, audiovisuelt 
innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, multimedia, 
og live-streamet innhold innen musikk, film, video, TV, 
gaming, underholdning, og utdanning; 
dataprogramvare for tilgang, browsing og søk i online-
databaser; dataprogramvare for å  muliggjøre 
programmering og distribusjon av lyd, video, 
audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, 
multimedia, og live-streamet innhold innen musikk, film, 
video, TV, gaming, underholdning, og utdanning via 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for bruk i 
forbindelse med administrasjon av databaser for sosial 
nettverksbygging; dataprogramvare som lager søkbare 
informasjonsdatabaser; musikkfiler autentisert NFT 
(non-fungible token). 

  Klasse 35   Administrasjon av lojalitetsprogrammer for forbrukere; 
reklamevirksomhet; bedriftsledelse, organisering og 
administrasjon; annonsering og reklametjenester; 
reklamebyråtjenester; utleie av reklameplass; utleie av 
annonseringstid i kommunikasjonsmedia; 
rådgivningstjenester for forretningsledelse; 
regnskapskontroll; bistand ved forretningsledelse; 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
bedriftsledelse for utøvende kunstnere; 
bedriftsundersøkelser; sammenstilling av statistikk; 
kompilering av registre med informasjon for handels- 
og reklameformål; markedsføring; markedsstudier; 
tegning av teleabonnementer for andre; 
systematisering av informasjon til databaser; online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar og 
forhåndsinnspilt musikk og filmer; online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar digital musikk; 
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online detaljhandelstjenester, detaljhandelstjenester, og 
abonnementstjenester for tilveiebringelse, tilgang, 
synkron og asynkron kommunisering, nedlastning, og 
streaming av lyd, video, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, multimedia, og live-
streamet innhold innen musikk, film, video, TV, gaming, 
underholdning, og utdanning; forretningsadministrasjon 
av en musikk- og musikkrelatert streamingplattform for 
underholdning der tilhengere kan støtte sine foretrukne 
innholdsskapere og musikk; forretningsadministrasjon 
av lojalitetsprogrammer for musikkfans; annonsering, 
markedsføring, og promoteringstjenester innen 
områdene musikk, film, video,  podcaster, TV, gaming, 
underholdning, og utdanning; analysering og 
innsamling av informasjon om musikkbruk, 
lydinnspilling og metadata knyttet til musikkomposisjon, 
og regnskapstall knyttet til bruk av musikk, alt i 
forretningsøyemed; bedriftsadministrasjonstjenester; 
analyse av kommersielle data; administrasjon, 
fakturering og avstemming av kontoer på vegne av 
andre. 

  Klasse 36   Finansielle- og banktjenester; finansanalyser; 
finansrådgivning; økonomisk ledelse; finansiell 
forskning; finansiell verdsetting av immaterielle 
eiendeler; tilveiebringe finansinformasjon; finansielle 
tjenester som ytes i forbindelse med innsamling, 
behandling, overføring og distribusjon av økonomiske 
midler relatert til streaming av lyd-, video-, audiovisuelt 
innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, multimedia, 
og live-streamet innhold; finansielle tjenester for andre 
relatert til streaming av lyd-, video-, audiovisuelt 
innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, multimedia, 
og live-streamet innhold; beregningstjenester relatert til 
økonomiske allokeringer som følge av streaming av 
lyd, video, audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, 
digitale medier, multimedia, og live-streamet innhold; 
økonomisk ledelse; elektronisk pengeoverføring for 
distribusjon av innhold gjennom sosiale medier og 
lisensieringstjenester. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe chatterom 
på Internett; sending av meldinger; tilveiebringe online-
forum; radiokommunikasjon; streaming av data; 
overføring av digitale filer; kringkasting, overføring, og 
streaming av lyd-, video-, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, og multimediainnhold ved 
hjelp av Internett, mobile enheter, trådløse nettverk og 
andre datanettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe  online 
chatterom og elektroniske oppslagstavler for overføring 
av meldinger blant brukere med den hensikt å overføre 
lyd-, video-, audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, 
digitale medier, multimedia, og live-streamet innhold og 
promotering og annonsering av andres varer og 
tjenester; tilveiebringe et online forum for fellesskap der 
registrerte brukere kan dele informasjon, bilder, lyd- og 
videoinnhold om seg selv, det de liker og ikke liker og 
daglige aktiviteter og musikkpreferanser, for å få 
tilbakemeldinger fra sine likesinnede, skape virtuelle 
fellesskap, og delta i sosial nettverksbygging. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; tilveiebringe filmer, ikke-
nedlastbare, via video-on-demandtjenester; 
filmdistribusjon; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon; tilveiebringe online 
elektroniske publikasjoner, ikke-nedlastbare; 
tilveiebringe online musikk, ikke-nedlastbar; 
tilveiebringe online-videoer, ikke-nedlastbare; utgivelse 
av tekster, andre enn reklametekster; tilveiebringe 
brukeres rangeringer og oppslutning, for underholdning 
eller kulturelle formål; tilveiebringe brukerevalueringer 
for underholdning eller kulturelle formål; 
tilveiebringelse, tilgang, synkron og asynkron 
kommunisering og streaming av informasjon, 
lydinnhold, videoinnhold, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, multimedia, og live-
streamet innhold innen musikk, film, video, TV, gaming, 
underholdning, og utdanning; digitale video-, lyd- og 
multimedia-publiseringstjenester innen film, video, TV, 
gaming, underholdning, og utdanning; 
underholdningstjenester, nemlig presentasjon, tilgang 

til, synkron og asynkron kommunisering, nedlastning, 
og streaming av informasjon, lydinnhold, videoinnhold, 
audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, 
multimedia, og live-streamet innhold innen musikk, film, 
video, TV, gaming, underholdning, og utdanning; 
underholdningstjenester, nemlig, fremby lydinnhold, 
videoinnhold, audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, 
digitale medier, multimedia, og live-streamet innhold 
innen musikk, film, video, TV, gaming, underholdning, 
og utdanning til mobile kommunikasjonsenheter via et 
globalt datanettverk og trådløst nettverk; 
pressebyråtjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; programmering for 
datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; 
opprette og designe nettsidebaserte registre med 
informasjon, for andre [IT-tjenester]; utvikling av 
dataplattformer; elektronisk datalagring; software-som-
en-tjeneste [saas]; tilveiebringe ikke-nedlastbar 
programvare til bruk i forbindelse med programmering, 
tilgang til synkron og asynkron kommunikasjon, 
nedlastning og streaming av informasjon, lyd-, video-, 
audiovisuelt innhold, tekst, data, bilder, digitale medier, 
multimedia, og live-steamet innhold innen musikk, film, 
video, TV, gaming, underholdning og utdanning via et 
abonnement; hosting av nettjenester som gjør det 
mulig for brukere å opprette spillelister og gjenopprette 
informasjon, lyd-, video-, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, multimedia og livestreamet 
innhold innen musikk, film, video, TV, gaming, 
underholdning, via Internett, mobile enheter, trådløse 
Internettnettverk eller - systemer og andre datanettverk 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
online ikke-nedlastbar programvare for bruk i 
forbindelse med oppretting og deling av spillelister med 
informasjon, lyd-, video-, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, multimedia, og live-
streamet innhold innen musikk, film, video, TV, gaming, 
underholdning; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare for bruk i forbindelse med online 
underholdningsabonnementer; tilveiebringe online ikke-
nedlastbar programvare til bruk i 
underholdningsbransjen for å generere, levere, 
innsamle, og administrere metadata relatert til digitale 
mediefiler; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare til bruk i underholdningsbransjen for å 
innsamle, gjøre rede for, administrere, og splitte 
innholdsinntekter og allokeringer. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverksbyggingstjenester; online 
sosiale nettverksbyggingstjenester innen musikk, film, 
video, TV, gaming, underholdning, og utdanning; 
tilveiebringe sosiale nettverksbyggingstjenester for å 
kunne interagere i forbindelse med musikk, film, video, 
TV, gaming, underholdning, og utdanning; 
lisensieringstjenester, nemlig, lisensiering av 
lydinnhold, videoinnhold, audiovisuelt innhold, tekst, 
data, bilder, digitale medier, multimedia, og live-
streamet innhold; sosiale nettverksbyggingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320452 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202112955 
(220) Inndato: 2021.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Realia Group Oy, Valimotie 17-19, 00380 
HELSINGFORS, Finland 

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

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

  Klasse 35   Markedsanalyse knyttet til fast eiendom; utarbeidelse 
av ekspertvurderinger og rapporter vedrørende 
forretningsforhold. 

  Klasse 36   Finansielle, monetære og banktjenester; 
forsikringstjenester; forretninger med fast eiendom; 
eiendomstjenester i forbindelse med fast eiendom; 
eiendomsforvaltningstjenester; bestyrelse av fast 
eiendom; forvaltning av fast eiendom; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
boligområder; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med forretningsbygg; tilrettelegging av 
leasing og leieavtaler for fast eiendom; 
byggeprosjektadministrasjon; bestyrelse av leiegårder; 
eiendomsmeglervirksomhet; eiendomsmeglertjenester; 
kommersielle eiendomsmeglertjenester; utlånstjenester 
til fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
eiendomsmeglertjenester for utleie av bygninger; 
eiendomsmeglertjenester for leasing av fast eiendom; 
utleie av leiligheter; utleie av kontorarealer; taksering 
og verdivurdering av fast eiendom; 
verdsettingstjenester [finansielle]; verdsetting av 
eiendom; finansielle vurderinger og verdsettinger; 
finansiell informasjonsstyring og analysetjenester; 
rådgivningstjenester knyttet til næringseiendom. 

  Klasse 37   Byggetjenester; vedlikehold av eiendom; 
eiendomsutviklingstjenester [byggevirksomhet]; 
konsulenttjenester i forbindelse med reparasjon av 
bygninger; bygningsvedlikehold og 
reparasjonstjenester levert av en altmuligmann; 
renovasjons- og reparasjonsarbeid på bygninger; 
renovasjon og restaurering av bygninger; renovering av 
eiendommer; tjenester for renovasjon av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
renovasjon av bygninger; rådgivningstjenester 
vedrørende renovering av eiendom. 

  Klasse 41   Utdanning og opplæring; tilveiebringelse av 
opplæring; utdannings- og opplæringstjenester 
vedrørende eiendomsforvaltning; opplæring innen 
eiendomsforvaltning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320453 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202200689 
(220) Inndato: 2022.01.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

Always Artcore 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TONI ANDREAS SCHMIDT, Dalsbergstien 22 A, 0170 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av klær 

og klestilbehør; Salg (detaljhandel) av klær; Salg 
(engroshandel) av klær; Reklametjenester knyttet til 
klær; Detaljhandel [butikkhandel] med klestilbehør; 
Nettbaserte tjenester innen detaljhandel med klær; 
Detaljhandel med klær via postordre; Detaljhandel med 

klær på nettet; Detaljhandeltjenester via postordre 
vedrørende tilbehør til klær.  

  Klasse 40   Trykking av reklametrykksaker; Trykking av bilder på 
objekter; Trykking av mønstre på tekstiler; 
Portrettutskrifter; Digitaltrykk; Tekstilutskrift; Trykking på 
T-skjorter; Trykking på bestilling av firmanavn og logoer 
på varer for salgs- og reklameformål, for andre; 
Varmpressing av klær [forming av klær].  

  Klasse 42   Kunstarbeid design; Kommersiell kunstdesign; Design 
av kunsthåndverk; Grafisk formgiving; 
Illustrasjonstjenester (design); Design av grafiske 
illustrasjoner; Grafiske illustrasjonstjenester for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320454 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202117635 
(220) Inndato: 2021.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oliver Jacques De Bono, 12 Debonville Triq Il 
Qrempuc, SGN1541 SAN GWANN, Malta 

(740) Fullmektig: 
 BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 SILKEBORG, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; Dataprogramvare; Spillprogramvare; 
Bettingprogramvare; Interaktive datasystemer; 
Applikasjonsprogramvare; Mobilapplikasjoner; 
Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
Dataprogrammer [nedlastbar programvare]. 

  Klasse 28   Spill; Elektroniske spill; Mynt-opererte spill. 
  Klasse 41   Kasinojenester; Nettbaserte kasinotjenester; 

spilltjenester for underholdningsformål; 
Pengespillvirksomhet; Nettbaserte spilletjenester; 
Nettbaserte sportstippingstjenester; Spilltjenester 
tilbudt online fra et datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320455 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202201173 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TINDVED KULTURHAGE AS, Johannes Minsaas plass 

6, 7650 VERDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftskonsultasjons- og rådgivningstjenester; 
ledelse av forretningsprosjekter; utleie av reklameplass; 
bedriftsrådgivning til bedrifter; bedriftsrådgivning 
vedrørende strategisk markedsføring; evalueringer 
knyttet til bedriftsledelse i profesjonelle virksomheter; 
faglig konsultasjon vedrørende forretningsledelse; 
rådgivning relatert til etablering og ledelse av 
forretninger; veiledningstjenester knyttet til 
virksomhetsledelse; bistand og rådgivning innen 
organisering og ledelse av virksomheter; 
bedriftsrådgivningstjenester; rådgivning og bistand for 
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bedriftsledelse. 
  Klasse 36   Utleie av kontorer for kontorfellesskap; 

eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
forretningsbygg; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med underholdningsmiljøer; utleie av 
kontorarealer; eiendomsforvaltning. 

  Klasse 41   Veiledning; utleie av sceneutstyr; arrangering av 
seminarer vedrørende kulturelle aktiviteter; arrangering 
av konferanser; arrangering av konferanser vedrørende 
kulturelle aktiviteter; organisering av webinarer; 
rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 
arrangering, ledelse og organisering av workshoper. 

  Klasse 43   Utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av 
stoler og bord; utleie av konferanserom; utleie av 
møbler for konferanser; utleie av rom for å holde 
tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger , 
seminarer og møter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320456 
(151) Reg.dato.: 2022.02.15 
(210) Søknadsnr.: 202115896 
(220) Inndato: 2021.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NORWEGIAN BEER HOLDING AS, Postboks 42 

Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl og mineralvann 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker 
  Klasse 34   Tobakk 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320457 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202202059 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BLACKHAWK HOLDING AS, Teglverksveien 9A, 3413 

LIER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Avfallsbeholder av metall. 
  Klasse 7   Avfallskverner [maskiner] for avfall; knusemaskiner for 

avfall; komprimeringsmaskiner for avfall; 
komposteringsmaskiner for organisk avfall; maskiner 
for makulering av avfall; kompressorer til bruk på avfall; 
maskiner for fjerning av flytende avfall; avfallskverner 

og avfallspresser [elektriske avfallshåndteringsenheter]; 
avfallsknusere og -kompressorer [elektriske 
avfallshåndteringsenheter]; avfallssorteringsmaskiner; 
avfallekstraksjonsmaskiner; avfalls- og 
søppeltransportmaskiner; 
avfallskomprimeringsapparater [maskiner]; avfalls- og 
søppelseparatormaskiner; avfallsballpresser 
[maskiner]; avfallshåndterings- og 
gjenvinningsmaskiner; avfallsomdannere [maskiner]; 
avfallskomprimatorer [maskiner]; 
avfallsdeponeringsenheter, elektriske; 
avfallshåndteringsmaskiner til husholdningsbruk; 
elektriske avfallshåndteringsmaskiner; 
transportmaskiner for avfallsmateriale; elektriske 
generatorerdrevet av avfallsvarme; kompressorer 
[komprimatorer] for avfallsbiler; kompressorer 
[komprimeringsmaskiner] for 
avfallsinnsamlingscontainere; maskinverktøy for 
fjerning av avfallsmateriale; maskiner for makulering av 
hageavfall; granulatorer for gjenvinning av støpeavfall; 
matavfallskverner; kjøkkenavfallskverner, elektriske; 
maskiner for sortering av resirkulerbare materialer; 
sorteringsmaskiner; sorteringsmaskiner, industrielle; 
sorteringsmaskiner for industrielt bruk; 
sorteringsmaskiner, andre enn for penger; 
gjenvinningsklemmeenheter [maskiner]. 

  Klasse 37   Vedlikehold av kjøretøyer; vedlikehold av bil; 
vedlikehold av industrimaskiner; vedlikehold av 
septiksystemer; vedlikehold av motorkjøretøy; 
vedlikehold av industrikjeler; vedlikehold av 
verktøymaskiner; vedlikehold av biler; vedlikehold av 
produksjonsmaskiner og -utstyr; vedlikehold av 
sveisemaskiner og -utstyr; vedlikehold og reparasjon av 
maskiner; vedlikehold og reparasjon av kommersielle 
kjøretøy; vedlikehold av kommersielle elektriske 
systemer; rutinemessig vedlikehold av 
støvavtrekksanlegg; reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av 
transportcontainere; reparasjon og vedlikehold av 
støvavtrekksanlegg; reparasjon og vedlikehold av 
ventilasjonsutstyr; reparasjon og vedlikehold av 
landbruksmaskiner; reparasjon og vedlikehold av biler; 
utleie og vedlikehold av arbeidsplattformer; reparasjon 
og vedlikehold av industrimaskiner; reparasjon og 
vedlikehold av landbruksutstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av transportbånd; reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsutstyr; verkstedstjenester for 
vedlikehold av kjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av 
3D-skrivere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
maskiner; installasjon og vedlikehold av fabrikkanlegg 
og -utstyr; reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr; 
reparasjon og vedlikehold av energigenererende 
anlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
ventilasjonssystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av sorteringsmaskiner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiseringssystemer; 
reparasjon av anlegg og maskiner for biogass; utleie av 
plattformer og stillaser; utleie av motoriserte 
løfteplattformer; utleie av anleggsmaskiner og verktøy; 
utleie av løfteutstyr for personer. 

  Klasse 39   Utleie av transport- og lagercontainere. 
  Klasse 40   Behandling av avfall; destruksjon av avfall; 

resirkulering av avfall; avfallshåndtering [behandling av 
avfall]; avfallsbehandling [gjenvinning]; sortering av 
avfall og resirkulerbart materiale; gjenvinning og 
avfallshåndtering; gjenvinning av plast; gjenvinning av 
metaller; gjenvinning av skapmetall; gjenvinning av 
papir; gjenvinning av avfall og skrot; gjenvinning av 
verdifulle materialer; gjenvinning av edle metaller; 
behandling [gjenvinning] av avfall; behandling og 
gjenvinning av emballasje; behandling [gjenvinning] av 
materiale fra avfall; behandling [gjenvinning] av 
materiale fra farlige produkter; utleie av 
søppelkomprimeringsmaskiner og -apparater; utleie av 
søppelknusingsmaskiner og -apparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320458 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202200340 
(220) Inndato: 2022.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nova Qube 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NOVARETAIL AS, Dronningens gate 22, 0154 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner, nemlig automatiske 

transportbåndinstallasjoner for lagerstyring; 
transportroboter for logistikk og distribusjon av varer; 
transportører og transportbånd for innendørs  transport 
av varer. 

  Klasse 35   Lagerstyringstjenester; datastyrt lagerstyring; 
elektroniske lagerstyringstjenester.. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320459 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.25, SE, 619095 
(210) Søknadsnr.: 202201708 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PRFKT Rights AB (publ), Convendum, Box 12122, 

10224 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse for utøvende kunstnere. 
  Klasse 41   Organisering av festivaler; Festivaler (Organisering av 

-) for rekreasjonsformål; Arrangering av festivaler for 
underholdningsformål; Underholdning i form av etnisk 
festival; Arrangering av festivaler for kulturelle formål; 
Arrangering av visuell og musikalsk underholdning; 
Musikkopptredener; Arrangering og ledelse av 
konserter; Innspilling av musikk; Produksjon av musikk; 
Musikalsk underholdning; Musikkutgivelses- og 
musikkinnspillingstjenester; Live musikkonserter; 
Musikkfestivaltjenester; Varietéer; Arrangering av 
musikkopptredener; Musikkinnspillingstjenester i studio; 
Underholdningsvirksomhet; Kunstnerisk ledelse av 
utøvende artister; Utdanningstjenester vedrørende 
yoga; Opplæring i yoga; Utdanningstjenester 
vedrørende spirituell utvikling; Live musikkopptredener. 

  Klasse 43   Fremskaffelse av mat og drikke; Catering for 
fremskaffelse av mat og drikke; Tilberede og 
tilveiebringe mat og drikke for umiddelbart forbruk; Ta-
med-hjem-service for mat og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320460 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 201900692 
(220) Inndato: 2019.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IMDb.com, Inc., 410 Terry Avenue North, WA98109 
SEATTLE, USA 

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

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

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
opptaksplater; kompaktdisker; DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
brannslukningsapparater; forhåndsinnspilte nedlastbare 
lydopptak inneholdende underholdingsprogrammering; 
forhåndsinnspilte videoopptak inneholdende 
underholdningsprogrammering; forhåndsinnspilte 
nedlastbare lyd- og visuelle opptak inneholdende 
underholdningsprogrammering; forhåndsinnspilte lyd- 
og visuelle opptak i optiske disker, DVD- og CD format 
inneholdende underholdingsprogrammering; 
audiovisuelle verker, datafiler og elektroniske verker i 
form av nedlastbare audiovisuelle filer, alle de 
forannevnte nedlastbare via internett eller andre data- 
eller kommunikasjonsnettverk inneholdende 
underholdningsprogrammering; dataprogramvare for 
levering av trådløst innhold; dataprogramvare for 
tilgang til informasjon på internett eller andre data- eller 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
formatering og konvertering av innhold, tekst, visuelle 
verker, audiovisuelle verker, data, filer og elektroniske 
verker inn i et format kompatibelt med bærbare 
elektroniske enheter og datamaskiner; apparater for 
skifting av stifter til platespillere; skap for høyttalere; 
rengjøringsapparater til lydopptaksdisker; 
datamaskintastaturer; brilleetuier; brillekjeder; 
brillestrikker og -bånd; brilleinnfatninger; stativer til 
fotografiske apparater; dataapplikasjonsprogramvare 
for organisering, overføring, manipulering, behandling, 
streaming, spilling og gjennomgang av tekst, lyd, video, 
bilder og annet multimediainnhold på digitale 
elektroniske enheter; dataapplikasjonsprogramvare 
som muliggjør for brukere å generere tilpassede 
anbefalinger av video, TV-programmer og filmer basert 
på brukerpreferanser; dataapplikasjonsprogramvare for 
bruk tildeling, undersøke, kommentere og vurdere 
video, TV-programmer filmer, kjendiser og annen 
informasjon om underholdningsindustrien; 
dataapplikasjonsprogramvare til bruk for mobile-, 
bærbare- og håndholdte enheter som tillater brukere å 
kjøpe kinobilletter til filmer, vise filmtrailere, video, 
filmanmeldelser, å se og manipulere informasjon om 
filmer, showtider, teaterbeliggenhet og andre 
underholdingsarrangementer, og til å dele den 
forannevnte informasjonen blant andre brukere; 
dataapplikasjonsprogramvare for tilgang til, søking, 
surfing, visning, rapportering, lesing, anbefaling, deling, 
posting i sosiale media, organisering, sporing, og 
streaming av underholdingsarrangementer og 
informasjon og nyhetsinnhold relatert til 
underholdningsindustrien; dataprogramvare for 
streaming, kringkasting, overføring, distribuering, 
reproduksjon, organisering og deling av musikk, lyd, 
video, spill, audiovisuelt, multimediainnhold og andre 
data via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
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dataprogramvare for bruk til forfatting, nedlasting, 
overføring, mottak, redigering, utpakking, koding, 
dekoding, spilling, lagring og organisering av takst, 
data, bilder, lyd og videofiler, og multimediainnhold; 
dataprogramvare som muliggjør for brukere å se på 
eller høre på lyd, video, tekst og multimediainnhold; 
dataprogramvare for forenkling av betalinger og online 
transaksjoner; dataprogramvare for bruk til formidling 
av reklame for andre; dataprogramvare for bilde- og 
talegjenkjenning; dataprogramvare for 
hjemmeautomatisering; dataprogramvare for kjøp, 
tilgang og visning av filmer, TV-program, video, musikk 
og multimediainnhold; dataprogramvare for internett 
nettlesere; nedlastbare musikkfiler; nedlastbart 
audiovisuelt- og multimedieinnhold inneholdende 
oppdiktede og ikke-oppdiktede historier om varierte 
emner fremskaffet via en video-on-demand tjeneste; 
nedlastbare filmer og TV-program inneholdende 
oppdiktede og ikke-oppdiktede historier om varierte 
emner og lyd- og videoopptak inneholdende oppdiktede 
og ikke-oppdiktede historier om varierte emner; 
nedlastbare lydfiler, multimediafiler, tekstfiler, skriftlige 
dokumenter, lydmateriale, videomateriale inneholdende 
oppdiktet og ikke-oppdiktet innhold om varierte emner; 
nedlastbare mobilapplikasjoner som muliggjør for 
brukere tilgang til musikk, lyd, video, spill, audiovisuelt, 
multimediainnhold og andre data; digitale enheter for 
mediastreaming; digitalbokser; bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter for overføring, lagring, 
manipulering, innspilling og gjennomgang av tekst, 
bilder, lyd, video og data, inkludert via et globalt 
datanettverk, trådløse nettverk, og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske og mekaniske 
deler og tilbehør til disse; datamaskiner, nettbrett, lyd- 
og videospiller, elektroniske personlige planleggere, 
personlige digitale assistenter, og globale 
posisjoneringssystemer og elektroniske og mekaniske 
deler og tilbehør til disse; datamaskin periferiutstyr; 
skjermer, display, ledninger, kabler, modemer, printere, 
diskstasjoner, adaptere, adapterkort, 
kabelskjøtestykker, plug-in kontakter, elektrisk 
kraftforbindelser, dokkingstasjoner og drivere; 
batteriladere; batteripakker; hodetelefoner og 
øreplugger; høyttalere, mikrofoner, og 
hodemikrotelefoner; etuier, deksler og stativer for 
bærbare og håndholdte elektroniske enheter for 
overføring, lagring, manipulering, innspilling og 
gjennomgang av tekst, bilder, lyd, video og data, 
inkludert via et globalt datanettverk, trådløse nettverk, 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk, og for 
datamaskiner; fjernkontroller til bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter og datamaskiner; magnetisk 
kodede gavekort; dataprogramvare for tekst, bilder og 
lydoverføring og visning; dataprogramvare for online 
shopping; datamaskinvare; databrikker; batterier; 
håndholdte enheter for styring av fjernsyn, høyttalere, 
forsterkere, stereoanlegg og underholdningssystemer; 
dataprogramvare for telekommunikasjon eller 
kommunikasjon via et lokalt eller globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for tilgang 
til analysering og gjenoppretting av data; radioer, 
radiosendere- og mottakere; mediespillere; 
lydhøyttalere; lydkomponenter og tilbehør; telefoner; 
mobiltelefoner; lydforsterkere og -mottakere; 
lydeffektapparater og instrumenter til bruk med 
musikkinstrumenter; elektroniske tonegeneratorer til 
bruk med musikkinstrumenter; elektroniske 
komponenter til bruk med musikkinstrumenter; 
lydhøyttalere, telefonapparater, 
telekommunikasjonsenheter, og datamaskinertil bruk i 
motorkjøretøyer; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjenningsapparater; 
nettverkskommunikasjonsapparater; elektronisk 
kommunikasjonsutstyr og -instrumernter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
kameraer; videokameraer; kinematografiske kameraer; 
etuier laget spesielt for fotografiske apparater og -
instrumenter; sentreringsapparater for fotografiske 
transparenter; close-up linser; projeksjonsskjermer; 

projeksjonsapparater; fjernsyn; TV-mottakere; TV-
skjermer; stereosystemer, hjemmekinoanlegg, og 
hjemmeunderholdningssystemer; dataprogramvare for 
utvikling av applikasjoner; dataprogramvare for bruk til 
utvikling av andre programvareapplikasjoner; 
dataprogramvare for datamaskinoperativsystemer; 
dataprogramvare for konfigurering, drift og styring av 
mobile enheter, enheter til å kle på seg, mobiltelefoner, 
datamaskiner, og datamaskin periferiutstyr, og lyd- og 
videospillere; dataspillprogramvare; nedlastbare 
elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, 
aviser, journaler og andre publikasjoner; 
informasjonsteknologi- og audiovisuelt utstyr; 
nedlastbare ringetoner til mobiltelefoner; animerte 
tegneserier; interkommunikasjonsapparater; 
smarttelefoner; bærbare telefoner; telefonapparater; 
telefonmottakere; telefonsendere; videotelefoner; 
fonografiske grammofonplater, lydopptaksdisker; 
lydopptaksremser; lydopptaksbærere; videokassetter; 
videospillkassetter; videobånd; dataminneenheter; 
mikroprosessorer; modemer; 3D briller; stropper, 
armbånd, snorer og klips for bærbare og håndholdte 
digitale elektroniske enheter for innspilling, 
organisering, overføring, manipulering, og 
gjennomgang av tekst, data, lyd, bilder og videofiler; 
poser og etuier tilpasset eller formet til å inneholde 
digitale musikk- og/eller videospillere, håndholdte 
datamaskiner, personlige digitale assistenter, 
elektroniske planleggere og elektroniske notatblokker; 
brukermanuaer i elektronisk-, maskinleselig- eller 
datamaskinleselig form til bruk med, og solgt som en 
enhet med de forannevnte varer. 

  Klasse 35   Formidling av reklame for andre via et elektronisk 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
on-line annonseringsguide med varer og tjenester fra 
andre;  tilveiebringelse av online 
virksomhetsregisterinformasjon, nemlig tilveiebringelse 
av informasjon om beliggenhet / adresser til kinoer; 
datastyrt søk og bestillingstjeneste på Internett med 
spillefilmer, filmer, dokumentarfilmer, tv-programmer, 
grafikk, animasjon og multimedia presentasjoner, samt 
andre audiovisuelle verk i form av videokassetter, 
kompakte disker, DVD-er, digitale nedlastinger og 
direkte digital overføring; foreningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av muligheter for utveksling av 
informasjon og diskusjon om et bredt spekter av temaer 
ved hjelp av produktanmeldelser; auksjonstjenester; 
auksjonsvirksomhet; automatiserte og datastyrte detalj- 
og engrostjenester av spillefilmer, filmer, dokumentarer, 
TV-programmer, grafikk, animasjon og 
multimediapresentasjoner, videoer og DVD-er og andre 
audiovisuelle verk; automatiserte og datastyrte 
salgsfremmende tjenester; katalogtjenester for å finne 
personer, steder, organisasjoner, telefonnumre, 
nettverkssider og epostadresser; tilveiebringelse av 
online karriere nettverkstjenester og informasjon innen 
ansettelse, rekruttering, jobbressurser og jobber; 
tilveiebringelse av nettverksmuligheter for 
arbeidssøkere; on-line profesjonelle 
nettverksmuligheter; on-line detaljhandelstjenester med 
strømmet og nedlastbart forhåndsinnspilt lyd-, video- 
og audiovisuelt innhold; sammenlignings 
shoppingtjenester, nemlig å fremme varer og tjenester 
av andre; ordreforbedringstjenester, nemlig tjenester 
knyttet til ordrebehandling; fremme andre varer og 
tjenester ved å tilveiebringe, søke, bla gjennom og 
hente informasjon, nettsteder og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk 
kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
informasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk overføring av data, lyd, video og lyd / 
videofiler; trådløse 
bredbåndskommunikasjonstjenester; 
kringkastingstjenester; videokommunikasjonstjenester, 
nemlig kringkasting, strømming og overføring av 
videoer, bilder, musikk lyd, multimedia via Internett eller 
annet kommunikasjonsnettverk; data strømming; 
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konsulent- og rådgivningstjenester innen 
telekommunikasjonstjenester; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av multippel brukertilgang til 
datanettverk for elektronisk overføring av ulike data, 
kommunikasjoner, dokumenter og personlig og 
profesjonell informasjon; tilveiebringelse av et nettsted 
som gir datamaskinbrukere muligheten til å overføre, 
skjule, motta, laste ned, strømme, kringkaste, vise, 
formatere, overføre og dele innhold, tekst, visuelle verk, 
lydarbeid, audiovisuelle verk, litterære verk, bilder, 
videoer, data, filer, dokumenter, avbildning og andre 
elektroniske verk; tilveiebringelse av en online kobling 
til dagsbegivenheter og referansemateriale relatert til 
spillefilmer, filmer, dokumentarfilmer, tv-programmer, 
grafikk, animasjons- og multimediepresentasjoner, 
videoer og DVDer og andre audiovisuelle verk; 
tilveiebringelse av nyhetsbrev via e-post og digitale 
magasiner; SMS-meldinger; overføring av podcaster; 
Video-ondemandoverføring; Internett-protokoll tv 
(IPTV) overføringstjenester; elektronisk overføring av 
strømmede og nedlastbare lyd- og videofiler via 
datamaskin og andre kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk overføring og strømming av digitalt 
medieinnhold for andre via globale og lokale 
datanettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
overføring og strømming av stemme, data, bilder, 
filmer, fjernsynsprogrammer, lyd- og audiovisuelle 
programmer og annet digitalt medieinnhold og 
informasjon ved hjelp av telekommunikasjonsnett, 
trådløse kommunikasjonsnettverk og Internett; 
strømming av lyd-, video- og audiovisuelt materiale på 
Internett, kommunikasjonsnettverk og trådløse 
telekommunikasjonsnettverk; strømming av data; 
strømming av musikk, spillefilmer, filmer, TV-
programmer og spill på Internett; lyd og video 
kringkastingstjenester; kringkasting av 
kinematografiske filmer og audiovisuelle programmer; 
abonnementsbaserte lyd- og video 
kringkastingstjenester over Internett; 
kringkastingstjenester og tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til filmer, 
fjernsynsprogrammer, lyd- og audiovisuelle 
programmer og annet digitalt medieinnhold og 
informasjon, levert via en video-on-demandtjeneste; 
Internett-kringkastingstjenester; 
Internettradiokringkastingstjenester; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
webcasts; overføring av digitale filer; overføring av 
digitalt innhold via datanettverk, Internett, DSL, 
kabelnett, digital nedlasting, digital strømming, video-
on-demand, near-video-ondemand, TV, gratis-tv, pay-
per-view TV, satellitt, kabel, telefon eller mobiltelefon; 
elektronisk overføring av digitale bildefiler blant 
Internettbrukere; tilveiebringelse av tilgang til 
nettsteder, blogger, musikk, videoprogrammer og 
referansematerialer; overføring av nyheter; levering av 
meldinger ved elektronisk overføring; elektronisk 
overføring av post og meldinger; podcastingtjenester; 
tilveiebringelse av online chattrom for sosiale nettverk; 
tilveiebringelse av et online forum for overføring av 
meldinger blant databrukerne og overføring av bilder, 
videoer, tekst, data, avbildning og lyd; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
on-line elektroniske oppslagstavler for overføring av 
meldinger blant databrukere vedrørende 
underholdning; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstjenester for overføring av bilder, 
meldinger, lyd, visuelt, audiovisuelt og multimedieverk 
blant mobiltelefoner, smarttelefoner, bærbare 
elektroniske enheter, bærbare digitale enheter, tabletter 
eller datamaskiner; overføring av tv og film guider; 
kommunikasjon mellom datamaskiner; tilveiebringelse 
av tilgangstid til multimediemateriell på Internett; 
overføring av data av audiovisuelt apparat styrt av 
databehandlingsapparater eller datamaskiner; 
telekommunikasjon ruting og veikryss tjenester; utleie 
av tilgangstid til globale datanettverk; overføring av 
gratulasjonskort på nettet; utleie av apparater for 
sending av meldinger; utleie av modemer; utleie av 

telekommunikasjonsutstyr; fildelingstjenester, nemlig 
fremskaffe en webside inneholdende teknologi som 
muliggjør for brukere laste opp og laste ned 
elektroniske filer.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester i form av et 
program, inneholdende anmeldelser, nyheter og 
informasjon innfor filmer, TV-programmer, kjendiser, 
underholdningsindustrien og underholdingsrelaterte 
emner, nemlig, et pågående program tilgjengelig via 
TV, kabel, internett og trådløse 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffe et online ikke-
nedlastbart program inneholdende anmeldelser, 
nyheter og informasjon innenfor filmer, TV-program, 
kjendiser, underholdningsindustriene og 
underholdningsrelaterte emner; fremskaffe informasjon 
via et globalt datanettverk innenfor underholdning og 
underholdningsrelaterte emner; fremskaffe informasjon 
om filmer, TV-program, kjendiser, 
underholdningsindustrien og underholdningsrelaterte 
emner via sosial nettverk; informasjonstjenester for tv-
programtider; underholdning i form av gjennomføring 
av konkurranser, spill og online dataspill innenfor 
underholdning; underholdningstjenester, nemlig, 
publisering av journaler og blogger inneholdende 
informasjon og meninger innenfor underholdning; 
fremskaffe online nyhetsbrev inneholdende 
anmeldelser, nyheter og informasjon innenfor filmer, 
TV-program, kjendiser, underholdningsindustrien og 
underholdningsrelaterte emner; fremskaffe en webside 
med informasjon innenfor film, TV-program, kjendiser, 
underholdningsindustrien og underholdningsrelaterte 
emner; underholdningstjenester i form av ikke-
nedlastbare videoer innenfor film, TV-program, 
kjendiser, underholdningsindustrien og 
underholdningsrelaterte emner; fremskaffe informasjon 
innenfor filmer, kinofilmer, dokumentarer, spillefilmer, 
TV-program, grafikk, animasjon og 
multimediapresentasjoner, video og dvd, andre 
audiovisuelle verker, kjendiser og 
underholdningsindustrien; fremskaffe en webside som 
viser filmrangeringer; fremskaffe en webside 
inneholdende et rangeringssystem som måler 
kjendisers popularitet og identifisering av trender i 
befolkningen og oppfatninger om filmpersonligheter; 
fremskaffe en webside inneholdende 
underholdningssmåting; fremskaffe en webside 
inneholdende film-, spillefilm- og TV-roller og - 
produksjonsinformasjon; organisering av 
billettreservasjoner for filmvisninger; 
festivalarrangementer, show og andre 
underholdningsarrangementer; online 
billettbyråtjenester for filmvisninger, 
festivalarrangementer, show og andre 
underholdningsarrangementer; bestillingsbyråtjenester 
for kinobilletter; bestilling av underholdning; bestilling 
av plasser til show, bestillingsbyråtjenester for kino, 
filmfestivaler og -arrangementer; rådgivningstjenester 
for filmprodusenter innenfor representasjon og oppkjøp 
av spillefilmer, filmer, dokumentarer, TV-program, 
grafikk, animasjons- og multimediapresentasjoner, 
videoer og DVDs og andre audiovisuelle verker; 
filmkonsultasjon; rådgivningstjenester for teaterfilmer i 
alle genre og varighet angående distribusjon, image 
oppbygging, internasjonale samproduksjonspartnere, 
festivalstrategi; filmutstillingstjenester; hosting og 
organisering av filmrelaterte priser; produksjon av 
podcaster og vodcaster; fremskaffe online dataspill og 
online interaktive historier; publisering av 
filmanmeldelser, anmeldelser av 
underholdningsprodukter inkludert TV-program, 
radioprogram, podcaster, vodcaster og dataspill; quiz- 
og hasardspilltjenester; utleie av elektroniske 
publikasjoner inkludert bøker; interaktive 
utdannelsestjenester i form av databaserte og 
dataassisterte instruksjoner vedrørende spill, 
hasardspill, festivaler, museer, parker, kulturelle 
arrangementer, konserter, publiseringer, animasjon, 
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aktuelle arrangementer, mote og 
multimediapresentasjoner tilgjengelige via internett eller 
andre data- eller kommunikasjonsnettverk; fremskaffe 
en webside inneholdende ikke-nedlastbart lyd-, video- 
og audiovisuelt innhold form av opptak av spillefilmer, 
TV-program, videoer og musikk; 
underholdningstjenester, nemlig, fremskaffe midlertidig 
bruk av ikke-nedlasbare online videoer; fremskaffe 
ikke-nedlastbare videoer inneholdende programmer av 
bredt varierte underholdningsemner via en video-on-
demand tjeneste; fremskaffe ikke-nedlastbare 
spillefilmer, filmer, og TV-program via en video-on-
demand tjeneste; distribusjon og utleie av 
underholdningsinnhold, nemlig datastyrt online søke- 
og bestillingstjenester inneholdende filmer, kinofilmer, 
dokumentarer, spillefilmer, TV-programmer, grafikk, 
animasjon og multimediapresentasjoner og andre 
audiovisuelle verker i form av digitale nedlastninger og 
direkte digitale overføringer som kan sees via 
datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; film- 
og videoutleietjenester; utleie av audiovisuelle verker, 
spesielt, spillefilmer, TV-programmer, videoer, 
musikkvideoer og musikk; filmer, spillefilmer, TV-
program, og videoproduksjon og -distribusjon; skaping 
og utvikling av konsepter for filmer og TV-program; lyd- 
og videoinnspillingstjenester; fremskaffe online 
radioprogrammering; digitale lyd-, video- og 
multimediapubliseringstjenester; 
underholdningstjenester, nemlig, fremskaffe ikke-
nedlastbare forhåndsinnspilte musikk- og 
lydprogrammer inneholdende oppdiktede og ikke-
oppdiktede historier om varierte emner, og informasjon 
innenfor musikk og kommentarer og artikler om musikk, 
alle online via et globalt datanettverk; 
underholdningstjenester, nemlig, live visuelle og 
lydfremføringer, musikaler, revyer, nyheter, dramatikk- 
og komedieshow; underholdningstjenester, nemlig 
fremskaffe virituelle miljøer hvor brukere kan omgås 
hverandre for rekreasjons-, fritids- eller 
underholdningsformål; underholdningstjenester, nemlig 
fremskaffe en webside inneholdende vurdering og 
anmeldelser av TV-program, filmer, videoer, musikk, 
filmmanuskript, manus, bøker og videospillinnhold; 
underholdningsinformasjon; arrangering av 
konkurranser; veddemålstjenester; veddemålstjenester 
fremskaffet via et globalt datanettverk; hosting online 
veddemål og konkurranser for andre; publisering av 
bøker, magasiner, tidsskrifter, litterære verker, visuelle 
verker, lydverker, og audiovisuelle verker, presentering 
av live musikkonserter og -opptredener; 
musikkproduksjonstjenester; 
musikkpubliseringstjenester; underholdningstjenester, 
nemlig profilering av musikere, artister og band ved å 
fremskaffe ikke-nedlastbare videoklipp av 
musikkopptredener via et globalt datanettverk; 
fremskaffe ikke-nedlastbare interaktive ressurser for å 
søke, velge, administrere, og vise audiovisuelt innhold i 
form av opptak av filmer, TV-program, videoer og 
musikk; fremskaffe online nyhetsbrev innenfor TV, 
filmer, og videoer via e-post; oversettelses- og 
tolkingstjenester; fremskaffe online elektroniske 
publikasjoner, ikke nedlastbare; publisering av tekster, 
andre enn offentlige tekster; skriving av tekster, andre 
enn offentlige tekster; utleie av lydutstyr; 
kinofilmpresentasjoner; arrangering og gjennomføring 
av konserter; underholdning, fornøyelser; spilltjenester 
fremskaffet online fra et datanettverk; utleie av 
spillutstyr; fremskaffe karaoketjenester; utleie av 
filmprojektorer og tilbehør; filmstudioer; 
musikkomponeringstjenester; organisering av show 
(impresariotjenester); radiounderholdning; utleie av 
radio- og TV-sett; produksjon av radio- og TV-program; 
utleie av lydopptak; teksting, undertekster; TV-
underholdning; teaterproduksjoner; organisering av 
konkurranser (utdannelse eller underholdning); 
organisering av utstillinger for kulturelle- eller 
utdanningsformål; opptaksstudiotjenester; 
videoredigering; videoinnspilling; 
utdanningsinformasjon; religiøs utdanning; 

undervisning; utdanningstjenester; 
instruksjonstjenester; On-line bestillingstjenester med 
spillefilmer, filmer, dokumentarfilmer, TVprogrammer, 
grafikk, animasjon og multimedia presentasjoner, 
videoer og DVD-er og andre audiovisuelle verk; 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare for strømming av lyd- og 
videoinnhold på mobiltelefoner, nettbrett, personlige 
datamaskiner og TV; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
skylagringstjenester som gir elektronisk 
datalagringstilgang via Internett av elektroniske medier, 
nemlig lyd- og videoinnhold; dataprogrammering; 
fremskaffe online interaktiv dataprogramvare for 
administrering, visning og redigering av informasjon 
som arrangementplanlegging, adressebøker, og annen 
personlig kontaktinformasjon; ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for organisering, overføring, 
manipulering, behandling, streaming, spilling og 
gjennomgang av tekst-, lyd-, video-, bilde- og annet 
multimediainnhold på digitale elektroniske enheter, 
datamaskiner og TV; fremskaffe bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for å generere tilpassede 
anbefalinger av videoer, TV program, og spillefilmer 
basert på brukerpreferanser; fremskaffe bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for bruk til deling, 
undersøkelser, kommentering og rangering av videoer, 
TV-program, spillefilmer, kjendiser, og annen 
informasjon om underholdningsindustrien; fremskaffe 
bruk av dataprogramvare for bruk med mobil, bærbare 
og håndholdte enheter som tillater brukere å kjøpe 
kinobilletter til filmer, å se filmtrailere, videoer, 
filmanmeldelser, å se og manipulere informasjon om 
filmer, showtider, teaterbeliggenhet, og andre 
underholdningsarrangementer, og til å dele den 
forannevnte informasjonen mellom andre brukere; 
fremskaffe bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
tilgang til, søking, surfing, visning, rapportering, lesing, 
anbefaling, deling, publisering i sosiale medier, 
organisering, sporing og streaming av 
underholdningsarrangementer og informasjons- og 
nyhetsinnhold relatert til underholdningsindustrien; 
fremskaffe søkemotorer for å fremskaffe data om 
underholdningsindustrien via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig å skape 
et online fellesskap for registrerte bruker for å delta i 
diskusjoner, dele informasjon og ressurser, og 
engasjere seg i sosial-, forretnings- og 
fellesskapsnettverk; brukertjenesteleverandør (ASP) 
inneholdende applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt 
(API) dataprogramvare inkludert slik dataprogramvare 
for streaming, lagring og deling av videospill, innhold, 
data og informasjon; datatjenester, nemlig hosting 
online webfasiliteter for andre for organsiering og 
gjennomføring av online møter, samlinger og 
interaktive diskusjoner; datatjenester, nemlig å skape 
datanettverksbaserte indekser av informasjon, 
websider og ressurser; dataprogramvareutvikling innen 
mobilapplikasjoner; skape elektronisk lagrede websider 
for onlinetjenester og internett; design og utvikling av 
dataspillprogramvare, telefoner, mobiltelefoner, 
videotelefoner, kameraer, skjermer for TV-mottakere, 
TV-mottaktere (TV-apparater) og fjernsynssendere, 
fjernkontroller for TV-mottakere (TV-apparater), 
elektroniske notatbøker, magnetiske databærere, 
radiomottakere, radiosendere, videokameraer og 
digitalbokser; design og utvikling av kamerasystemer; 
design og utvikling av datamaskinvare og 
dataprogramvare; design og utvikling av 
datalagringssystemer; designe, administrere og 
overvåke online diskusjonsfora; utvikling og vedlikehold 
av tegngjenkjenning, dataprogramvare for elektronisk 
mail og -beskjeder; utvikling og vedlikehold av 
dataapplikasjonsprogramvare og innebygd 
dataapplikasjonsprogramvare for håndholdte 
elektroniske enheter i form av mobiltelefoner, 
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smarttelefoner og nettbrett; elektronisk lagring av 
lydiler; elektronisk lagring av bilder, elektronisk lagring 
av videoer; hosting av en webside for elektronisk 
lagring av data, lyd, filer, bilder og videoer; hosting av 
digitalt innhold på globale datanettverk, trådløse 
nettverk, og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
hosting av tredjeparts innhold, fotografier, videoer, 
tekst, data, bilder, websider og andre elektroniske 
verker; hosting av en online tjenester for analyse av 
personlige preferanser og generering av anbefalinger; 
hosting av en webside som gir brukere mulighet til å 
gjennomgå ulike print, fotografier, grafikk, bilder og lyd 
og videoinnhold og benytte en tilpasset mal for å gi 
input, sympatier og antipatier, redigeringer, endringer, 
modifikasjoner, meninger, forslag og kommentarer og 
engasjement i sosiale- forretnings- og 
samfunnsnettverk; teknisk støtte, nemlig feilsøking av 
datamaskinvare og dataprogramvareproblemer og 
bærbare datamaskiner og mobile 
kommunikasjonsenheters datamaskinvare- og 
dataprogramvareproblemer; fremskaffe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar dataprogramvare og 
applikasjoner for tilgang til streaming av lyd- og 
videofiler, spill, sosiale nettverk, tekstfiler og 
multimediafiler; fremskaffe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for levering av trådløst 
innhold; fremskaffe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for streaming, kringkasting, 
overføring, distribusjon, reproduksjon, organisering og 
deling av musikk, lyd, video, spill og andre data; 
fremskaffe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for kjøp, tilgang til og visning av 
filmer, TV-program, videoer, musikk og 
multimediainnhold; hosting av digitalt innhold på 
internett;   fremskaffe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilgang til online 
informasjon. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for fysisk 
beskyttelse av eiendeler og mennesker; personlige og 
sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige 
behov; internettbasert sosial introduksjon og online 
sosiale nettverkstjenester; online sosiale 
nettverkstjenester online sosiale nettverkstjenester 
innenfor underholdning; sosiale nettverkstjenester 
innenfor underholdning fremskaffet via en weside og 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffe en webside for 
sosiale nettverk for underholdningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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  Klasse 35   Datastyringstjenester; informasjons-, rådgivnings- og 

konsulenttjenester knyttet til datastyring ("data 
management"). 

  Klasse 42   Konsulenttjenester på feltet for informasjonsteknologi; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til informasjonsteknologi; analyse av tekniske 
data. 
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informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til informasjonsteknologi; analyse av tekniske 
data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320463 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.31, US, 97/005,081 
(210) Søknadsnr.: 202201728 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Amplifi Group, LLC, 15851 N Dallas Parkway, Ste. 500, 

TX75001 ADDISON, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Datastyringstjenester; informasjons-, rådgivnings- og 

konsulenttjenester knyttet til datastyring ("data 
management"). 

  Klasse 42   Konsulenttjenester på feltet for informasjonsteknologi; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til informasjonsteknologi; analyse av tekniske 
data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320464 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201730 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Giørtz H I Sønner AS, Sjukenesstranda 100, 6037 

EIDSNES, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

salgsfremmende tjenester; spredning av 
reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og 
utsendelse av reklamemateriell; rådgivning om og 
formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; 

detaljsalg, engrossalg og salg av kjøtt, fisk, fjærkre og 
vilt, inkludert av konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk, vilt, 
av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og 
kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige 
oljer og fett, av pommes frites, stekte poteter, løkringer, 
kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsaksalater, 
tomatpuré, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago og kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av 
korn, brød, bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, 
spises, honning, sirup, gjær, bakepulver og salt, av 
sennep, eddik, sauser, krydderier og av is, av 
sandwicher, av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt av korn, av levende dyr, av 
friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, og av næringsmidler til 
dyr, av malt, av friske kjøkkenurter, av øl, av 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av 
alkoholholdige drikker, vin og brennevin, av tobakk, 
snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av 
fyrstikker, av oljer og fett til industrielle formål, av 
bensin, diesel, petroleumsprodukter, av smøremidler, 
av støvbindemidler, av brensel (herunder 
motordrivstoffer) og av belysningsstoffer, av 
kulltre(brensel), av kullbriketter, av torvbriketter og av 
trebriketter (brensel), av reseptfrie farmasøytiske og 
veterinære preparater, av reseptfrie hygieniske 
preparater for medisinske formål, av reseptfrie 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler 
for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, av preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider og av herbicider, av 
vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av 
telekort, av papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av 
pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler), av instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser), av trykktyper, klisjeer; salg av olje-, 
bensin-, dieselprodukter; salg av blekemidler og andre 
midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, 
flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, 
eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler; 
salg av farmasøytiske og veterinære preparater; salg 
av hygieniske preparater for medisinske formål; salg av 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; salg av 
næringsmidler for spedbarn; salg av plaster og 
forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider og 
herbicider, herbicider; salg av barberhøvler og blader; 
salg av lyspærer og lysrør; salg av klær, fottøy og 
hodeplagg; salg av alkoholholdige drikker (unntatt øl); 
salg av tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker; salg 
av lade/telekort til mobiltelefoner. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 

cateringtjenester; bevertning av mat og drikke i 
storkiosker, i bensinstasjoner, i kafeer og restauranter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320465 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202112311 
(220) Inndato: 2021.09.20 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON GAMELIFT 
FLEXMATCH 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare, nemlig dataprogramvare 
utviklingsverktøy for skaping/utvikling av spill; 
dataprogramvare for utvikling, betjening og drift av 
sesjonsbaserte flerspiller spill; dataprogramvare for 
automatisering, tilpassing, sporing og drift av 
spillerutvelgelse for sesjonsbaserte flerspiller spill; 
dataprogramvare for utvelgelse av serverforekomster 
for lansering av nye flerspiller spillsesjoner; 
spilldataprogramvare; dataprogramvare 
utviklingsverktøy; dataprogramvare utviklingssett 
(SDK). 

  Klasse 42   Dataprogramvare som en tjenester (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare utviklingsverktøyer for 
skaping/utvikling av spill; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
utvikling, betjening og drift av sesjonsbaserte flerspiller 
spill; dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for automatisering, 
tilpassing, sporing og drift av spillerutvelgelse til 
sesjonsbaserte flerspiller spill; dataprogramvare som 
en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
utvelgelse av serverforekomster for lansering av nye 
flerspiller spillsesjoner; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) innholdende spilldataprogramvare; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare utviklingsverktøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320466 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201752 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BABYBANDEN AS, Birkedalsveien 26, 4640 SØGNE, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Bestikk til bruk av barn; spisebestikk [kniver, gafler, 
skjeer]; knivsmedvarer. 

  Klasse 10   Tåteflasker; smokker; smokker for tåteflasker; 
overtrekk til tåteflasker for spedbarn; narresmokk-
holdere; smokkeklyper. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
artikler til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og 
keramikk;  drikkebeholdere; flasker; fruktskåler; 
isbitformer; kakebokser; kakeformer; kjøkkenredskaper 
av silikon; kjøleflasker; kopper, ikke av edelmetall; 
lunsjbokser; matskåler for kjæledyr; mugger; 
serveringsbrett; serviser; silikonlokk til mat, 

gjenbrukbare; skåler; småkakeformer; stekeformer; 
sugerør; svamper for husholdningsbruk; svamper for 
rengjøring; såpebokser; såpedispensere; såpeholdere; 
tallerkener; tannbørster; termosflasker; 
tåteflaskevarmere, ikke elektriske; vaskebaljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320467 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202112342 
(220) Inndato: 2021.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320468 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.04.09, US, 90/635,053 
(210) Søknadsnr.: 202110939 
(220) Inndato: 2021.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

TURNCARE GUARDIAN 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Turncare, Inc., 2100 Geng Road, Suite 119, CA94303 
PALO ALTO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for bruk med medisinsk utstyr for 
forebygging og behandling av trykksår, for mottak, 
behandling, overføring og visning av data. 

  Klasse 10   Oppblåsbare pads for bruk til forbedring av 
vevsperfusjon; elektronisk innretning for å kontrollere 
lufttrykket i oppblåsbare pads for bruk til forbedring av 
vevsperfusjon; antisklibelegg og -stropper som brukes 
til å feste oppblåsbare pads for bruk til forbedring av 
vevsperfusjon, til senger, bord, stoler, rullestoler og 
andre overflater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 



 registrerte varemerker 2022.02.21 - nr 08/22

79 
 

(111) Reg.nr.: 320469 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.04.29, EM, 018463239 
(210) Søknadsnr.: 202114673 
(220) Inndato: 2021.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Layer Group AB, c/o Stoby Måleri AB, Okvägen 6, 
28151 HÄSSLEHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Detaljhandelstjenester av maling; videresalg av 

maling. 
  Klasse 37   Påføring av beskyttende farge på bygninger; påføring 

av beskyttende overflatebelegg på bygningsoverflater; 
maling; malertjenester; overflatebelegging [maling]; 
konstruksjon/anlegging av gulv; 
gulvbeleggingstjenester; gulv- og flislegging; 
omkledning av fasader; nybelegging av fasader; 
rengjøring av bygninger [utvendige fasader]; 
restaureringstjenester bestående av malerarbeid; 
fuging (av mørtel); gipsing og fugetjenester; muring 
med teglstein; skifer-  og teglsteinlegging (taktjenester); 
legging av fliser, murstein eller betongblokker for 
bygging; maling og overflatebehandling for reparasjon 
av industritekniske anlegg; maling- og 
overflatebehandlingstjenester for vedlikehold av 
industritekniske anlegg; malings- og 
overflatebehandlingstjenester for vedlikehold av 
marintekniske anlegg; malings- og 
overflatebehandlingstjenester for reparasjon av 
marintekniske anlegg; montering av overflatebelegg, 
montering av overflatebelegg på bygninger; 
snekkerarbeid; tømrertjenester; tømrer entreprenør 
tjenester; installasjon av avløpsledninger;  
renoveringstjenester for avløpsledninger; innstallasjon 
av vannledninger; installasjon av sanitære apparater; 
reparasjon av sanitære anlegg. 

  Klasse 40   Spesialtilpasset fargeblanding for malingsfarger; 
overflatebelegningstjenester på metall [ikke maling]; 
overflatebehandling av metallartikler; elektroforetisk 
overflatebehandling; overflatebehandling ved 
kuleblåsing; tømrertjenester [spesialtilpasset]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320470 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202004587 
(220) Inndato: 2020.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ioki GmbH, An der Welle 3, 60322 FRANKFURT, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; batterier for elektriske 
kjøretøy; dataprogrammer [nedlastbare]; elektriske 
styringsmekanismer; rutetabeller (elektroniske); 
elektroniske styringssystemer; informasjonsteknologi 
og audiovisuelt utstyr; instrumenter for 
trafikkovervåking; instrumenter for å detektere trafikk; 
interaktiv dataprogramvare; 
instrumenteringssimulatorer; simulatorer for styring eller
kontroll av kjøretøyer;  dataprogramvare;  
telematikkapparater. 

  Klasse 12   Elektriske motorer for landkjøretøy; kjøretøyer. 
  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; tilveiebringelse av en 

on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer 
og tjenester; fremskaffelse av informasjon og 
rådgivningstjenester i forbindelse med e-handel; 
administrative kontortjenester; online 
auksjonsvirksomhet via internettet; salg (detaljhandel) 
av bildeler; salg (detaljhandel) av biltilbehør; 
bedriftsledelse; salg (engroshandel) av bildeler; salg 
(engroshandel) av biltilbehør; salg (engroshandel) av 
kjøretøyer; formidling av plass på nettsteder for 
reklame av varer og tjenester; on-line annonsering på 
datanettverk; bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester; forretningsadministrasjon; 
organisering av varemesser for handels- og 
markedsføringsformål; arrangering av 
handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre; 
reklamevirksomhet; verifikasjon av databehandling. 

  Klasse 38   Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilgang til 
informasjon på internett; elektronisk postoverføring; 
telekommunikasjonstjenester; telematikktjenester. 

  Klasse 39   Henting og levering av pakker og varer; transport av 
personer og varer via land, luft og vann; 
plassreservering [transport]; booking av reiser; 
navigasjon (posisjonering og rute- og kursplanlegging); 
transport; trafikkinformasjon; 
trafikkinformasjonstjenester; utleie av kjøretøyer. 

  Klasse 42   Datautvinning; fremskaffelse av søkemotorer for 
målrettede datasøk; fremskaffelse av søkemotorer for 
internettet; datastyrte industrielle analysetjenester; 
design og utvikling av datamaskinvare; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; opprettelse av programmer for 
databehandling; oppmåling; teknisk forskning; forskning 
og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
tilveiebringelse av forskningstjenester; 
illustrasjonstjenester (design); it-tjenester; opprette og 
designe nettsteder for andre; forsknings- og 
utviklingstjenester for nye produkter (for tredjemann); 
teknologiske analysetjenester; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320471 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202004588 
(220) Inndato: 2020.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ioki GmbH, An der Welle 3, 60322 FRANKFURT, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

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

kjøretøy; dataprogrammer [nedlastbare]; elektriske 
styringsmekanismer; rutetabeller (elektroniske); 
elektroniske styringssystemer; informasjonsteknologi 
og audiovisuelt utstyr; instrumenter for 
trafikkovervåking; instrumenter for å detektere trafikk; 
interaktiv dataprogramvare; 
instrumenteringssimulatorer; simulatorer for styring eller 
kontroll av kjøretøyer;  dataprogramvare;  
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telematikkapparater. 
  Klasse 12   Elektriske motorer for landkjøretøy; kjøretøyer. 
  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; tilveiebringelse av en 

on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer 
og tjenester; fremskaffelse av informasjon og 
rådgivningstjenester i forbindelse med e-handel; 
administrative kontortjenester; online 
auksjonsvirksomhet via internettet; salg (detaljhandel) 
av bildeler; salg (detaljhandel) av biltilbehør; 
bedriftsledelse; salg (engroshandel) av bildeler; salg 
(engroshandel) av biltilbehør; salg (engroshandel) av 
kjøretøyer; formidling av plass på nettsteder for 
reklame av varer og tjenester; on-line annonsering på 
datanettverk; bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester; forretningsadministrasjon; 
organisering av varemesser for handels- og 
markedsføringsformål; arrangering av 
handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre; 
reklamevirksomhet; verifikasjon av databehandling. 

  Klasse 38   Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilgang til 
informasjon på internett; elektronisk postoverføring; 
telekommunikasjonstjenester; telematikktjenester. 

  Klasse 39   Henting og levering av pakker og varer; transport av 
personer og varer via land, luft og vann; 
plassreservering [transport]; booking av reiser; 
navigasjon (posisjonering og rute- og kursplanlegging); 
transport; trafikkinformasjon; 
trafikkinformasjonstjenester; utleie av kjøretøyer. 

  Klasse 42   Datautvinning; fremskaffelse av søkemotorer for 
målrettede datasøk; fremskaffelse av søkemotorer for 
internettet; datastyrte industrielle analysetjenester; 
design og utvikling av datamaskinvare; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; opprettelse av programmer for 
databehandling; oppmåling; teknisk forskning; forskning 
og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
tilveiebringelse av forskningstjenester; 
illustrasjonstjenester (design); it-tjenester; opprette og 
designe nettsteder for andre; forsknings- og 
utviklingstjenester for nye produkter (for tredjemann); 
teknologiske analysetjenester; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320472 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202202071 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 O H BØE & SØNNER AS, Strandgaten 70, 4370 

EGERSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; sko. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320473 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.28, EM, 018523293 
(210) Søknadsnr.: 202200966 
(220) Inndato: 2022.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARTI PACK 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bliston Packaging B.V., Tabaksplanter 7, 3861 SH 
NIJKERK, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Pappemballasje; Emballasjebeholdere av papp; 
Pappesker for emballasje; Poser [konvolutter, poser] av 
papir eller plast, for emballering; Plastmaterialer for 
pakking; Pappbrett for emballasje av mat; Pappesker i 
ferdig form. 

  Klasse 20   Beholdere av plast (emballering - ); Plastbokser for 
emballering; Transparente matbrett (ikke-metalliske -) 
for kommersielt bruk; Beskyttelsesbeholdere av ikke-
metalliske materialer for pakking av varer. 

  Klasse 42   Produktdesign og -utvikling; Rådgivning om 
emballasjedesign; Design av industriell emballasje; 
Emballasjedesign for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320474 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.28, EM, 018645736 
(210) Søknadsnr.: 202201648 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ahlsell AB (publ), Årstaängsvägen 11, 11798 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drev for ventiler (maskindeler); Hydrauliske 

ventilaktuatorer; Hydrauliske ventiler; Ventiler betjent 
automatisk ved hydraulisk styring; Låsbare ventiler 
[deler av maskiner]; Aktuatorer for ventiler; 
Motordrevne ventiler; Klappventiler for maskiner; 
Ventiler betjent automatisk ved pneumatisk styring; 
Pneumatisk manøvrerbare ventiler; Trykkregulatorer 
[ventiler] som deler av maskiner; Regulatorer 
[maskindeler]; Trykkavlastningsventiler [maskindeler]; 
Ventiler; Ventiler for pumper; Ventiler [maskindeler]; 
Ventiler som maskinkomponenter; Kompressorer for 
luftbehandlere; Kompressorer for klimaanlegg; 
Kompressorer för luftkonditionering; Luftblåsemaskiner; 
Luftkompressorer; Luftkondensatorer [kompressorer]; 
Luftpumper; Luftepumper; Roterende luftkompressorer; 
Sugeventiler for luftkompressorer; Luftslangetromler 
[mekaniske]; Luftkondensatorer; Luftkjølte 
kondensatorer; Sykloner; Hydrauliske styringer for 
maskiner; Trykk styrdon [regulatorer] som maskindeler; 
Lyddempere; Lyddempere [deler av maskiner]; 
Eksospotter for motorer; Lyddempere som er deler av 
maskiner; Aktuatorer for dempere; Dempere [deler av 
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maskiner]; Lukkespjeld; Pumper, kompressorer og 
blåsere; Motordrevne verktøy; Elektrisk drevna verktøy; 
Hydrauliske verktøy; Maskiner, maskinverktøy og 
kraftdrevne verktøy og apparater for festing og 
sammenføyning; Mekaniske verktøy; Elektroverktøy; 
Pneumatiske verktøy [maskiner]; Filtre for maskiner; 
Foringer (deler av maskiner); Maskinsylindere; 
Styringsinnretninger til maskiner; Elektriske 
fremdriftsmekanismer for maskiner; Elektriske 
drivmotorer for maskiner; Elektriske motorer for 
maskiner; Filtre [deler av maskiner eller motorer]; 
Hydrauliske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; Clutcher for maskiner; Stempler for maskiner; 
Luftfjærer for maskiner; Motoriserte vifter for maskiner; 
Pneumatiske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; Pumper [maskin- eller motordeler]; 
Regulatorer for maskiner; Styringer for 
ventilasjonsspjeld; Luftrensere [luftfiltre] for motorer. 

  Klasse 11   Røykkanal og installasjoner for transport av restgass; 
Luftinduksjonsapparater [ventilasjon]; 
Nivåkontrollventiler; Termostatventiler; 
Varmeregulatorer [ventiler] som deler til 
 varmeinstallasjoner; Ventiler for klimaanlegg; 
Temperaturreguleringsventiler [deler av 
sentralvarmeanlegg]; Ventiler som deler av sanitære 
installasjoner; Ventiler [sanitærutstyr]; Ventilasjonsrister 
som deler av avtrekksvifter; Apparater for ventilasjon; 
Apparater og installasjoner for ventilasjon; Elektrisk 
drevne vifter for ventilasjonsformål; Elektriske vifter for 
ventilasjon; Filtre for bruk med ventilatorer; 
Ventilasjonsvifter; Hetter til ventilasjonsapparater; VVS-
systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg); 
Industrielle ventilasjonsapparater; Impellere for 
ventilasjon; Luftgardiner for ventilasjon; 
Sugeventilatorer [ventilasjon eller klimaanlegg]; Spjeld 
for ventilasjonsanlegg; Utstyr for oppvarming, 
ventilasjon, klimaanlegg og rengjøring av omgivelsene; 
Avtrekksenheter [ventilasjon]; Ventilasjonsterminaler; 
Ventilasjonsapparater; Ventilasjonsutstyr; Vifter for 
ventilasjon; Ventilasjonsvifter for industriell bruk; 
Ventilasjonsdeksler [deler av airconditioninstallasjoner]; 
Ventilasjonsanlegg; Ventilasjonsinnstallasjoner og 
apparater [klimaanlegg]; Ventilasjonshetter; 
Brannspjeld med glideplater; Brannspjeld for å 
forhindre spredning av brann; Elektrisk drevne vifter for 
ventilasjonsformål; Elektrisk drevne vifter; Vifter for 
klimaanlegg; Motoriserte vifter for klimaanlegg; 
Avtrekkshetter; Avtrekkshetter [komfyrer]; Takvifter; 
Elektriske radiatorer [ikke for motorer]; Sykloner 
[luftrenseapparater]; Luftrenseapparater og -maskiner; 
Spjeld for kaminer; Kjøkkenventilator; Sanitets- og 
baderomsinstallasjoner samt VVS-innretninger; Tuter 
[rørleggerarmatur]; Avfuktingsapparater; Elektriske 
avfuktingsapparater; Industrielle avfuktingsapparater; 
Luftrensere till bruk med 
vanndistribusjonsinstallasjoner; Luftrensere til bruk med 
vannforsyningsanlegg; Filtre for luftrensere; Elektriske 
luftrensere; Industrielle luftrensere; Luftrensere; 
Luftrensingsenheter for kommersielt bruk; 
Kjøkkenvasker; Blandebatteri [kraner]. 

  Klasse 17   Fleksible rør og slanger og deler dertil, inkludert 
ventiler, og deler til stive rør, ikke av metall; Fleksible 
rør, slanger og tilbehør, inkludert ventiler, ikke av 
metall; Ventiler laget av gummi eller vulkaniserte fibre 
[ikke maskindeler]; Gummislanger for klimaanlegg; 
Luftkondisjoneringsslanger; Luftslanger; Luftslanger, 
ikke av metall; Tetninger mot trekk i form av lister; 
Isolasjon for klimaanlegg; Brannsikre pakninger; 
Brannsikre og brannforebyggende artikler og 
materialer; Akustisk isolasjon; Akustisk isolasjon for 
bygninger; Artikler laget av syntetisk gummi for 
isolasjonsformål; Akustiske isolasjonsartikler og -
materialer; Artikler og materialer for elektrisk isolasjon; 
Isolasjons- og barriereartikler og materialer; Fiber for 
isolasjonsformål; Fleksible rørsystemer for 
isolasjonsformål; Gummiartikler for isolasjonsformål; 
Prefabrikkerte isolasjonskomponenter; isoleringsgeleer; 
Glassvatt for isolasjon; Glassfiberstoffer for isolasjon; 
Gummi for elektrisk isolasjon; Gummitape for isolasjon; 

Industriell kledning for isolering av bygninger; Isolasjon 
for bygningsformål; Fleksibel plastrørisolasjon; 
Isolasjonsbånd; Isolasjonsmaling; Isolerende fernisser 
og lakker; Isolasjonsmaterialer; Isolasjonsmaterialer av 
plast; Isolasjonsmaterialer laget av polyetylenskum; 
Isolasjonsmaterialer laget av polyuretanskum; 
Isolasjonsmaterialer for bygninger; Elektriske 
isolasjonsmaterialer; Isolasjonsmatter; Isolerende fliser; 
Isolasjonstape og bånd; Mineralull for isolering; 
Mineralfibre til isolasjonsformål; Isolasjonshetter for rør; 
Rørpakninger for isolasjonsformål; 
Skumisolasjonsmaterialer for bruk i bygninger og 
konstruksjon; Tetnings- og isolasjonsmaterialer; 
Termiske isolasjonsmaterialer; Koblinger; Gummikraver 
for festing av rør; Slanger for pneumatiske verktøy; 
Fleksible plastrør for rørleggerarbeid; Fleksible 
plastrørledninger for rørleggerarbeid; Plastslanger for 
rørlegging. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; Byggematerialer 
av plastmaterialer; Ikke-metalliske byggematerialer 
med akustiske egenskaper; Brannsikre tetninger i form 
av byggematerialer; Kanaler av ikke-metalliske 
materialer for overføring av luft til ventilasjon; Plastrør 
for rørledninger for gass; Sluser [kanaler], ikke av 
metall; Ikke-metalliske kanaler, ikke for elektrisk 
kretssystem; Stive rør og ventiler derav, ikke av metall; 
Ventiler for vannrør, unntatt av metall eller plast; 
Luftekanaldeksler, ikke av metall; Ikke-metalliske 
luftekanaler for bygninger; Kanaler [ikke av metall] for 
klima-og ventilasjonsanlegg; Ikke-metalliske 
ventilasjonskanaler; Ikke-metalliske ventilasjonsrør for 
bygninger; Luftekanaldeksler, ikke av metall, for 
ventilasjonskanaler [VV-kanal]; Ikke-metalliske luftfat 
for bygninger; Luftkanaler av ikke-metalliske materialer 
til bygninger; Klimaanleggskanaler, ikke av metall; 
Luftventiler (ikke-metalliske) for bygninger; Skorsteiner 
[røkpiper] av tegl/betong; Røkhetter, ikke av metall; 
Inspeksjonsdeksler av ikke-metalliske materialer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320475 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.28, EM, 018645743 
(210) Søknadsnr.: 202201650 
(220) Inndato: 2022.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ahlsell AB (publ), Årstaängsvägen 11, 11798 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drev for ventiler (maskindeler); Hydrauliske 

ventilaktuatorer; Hydrauliske ventiler; Ventiler betjent 
automatisk ved hydraulisk styring; Låsbare ventiler 
[deler av maskiner]; Aktuatorer for ventiler; 
Motordrevne ventiler; Klappventiler for maskiner; 
Ventiler betjent automatisk ved pneumatisk styring; 
Pneumatisk manøvrerbare ventiler; Trykkregulatorer 
[ventiler] som deler av maskiner; Regulatorer 
[maskindeler]; Trykkavlastningsventiler [maskindeler]; 
Ventiler; Ventiler for pumper; Ventiler [maskindeler]; 
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Ventiler som maskinkomponenter; Kompressorer for 
luftbehandlere; Kompressorer for klimaanlegg; 
Kompressorer för luftkonditionering; Luftblåsemaskiner; 
Luftkompressorer; Luftkondensatorer [kompressorer]; 
Luftpumper; Luftepumper; Roterende luftkompressorer; 
Sugeventiler for luftkompressorer; Luftslangetromler 
[mekaniske]; Luftkondensatorer; Luftkjølte 
kondensatorer; Sykloner; Hydrauliske styringer for 
maskiner; Trykk styrdon [regulatorer] som maskindeler; 
Lyddempere; Lyddempere [deler av maskiner]; 
Eksospotter for motorer; Lyddempere som er deler av 
maskiner; Aktuatorer for dempere; Dempere [deler av 
maskiner]; Lukkespjeld; Pumper, kompressorer og 
blåsere; Motordrevne verktøy; Elektrisk drevna verktøy; 
Hydrauliske verktøy; Maskiner, maskinverktøy og 
kraftdrevne verktøy og apparater for festing og 
sammenføyning; Mekaniske verktøy; Elektroverktøy; 
Pneumatiske verktøy [maskiner]; Filtre for maskiner; 
Foringer (deler av maskiner); Maskinsylindere; 
Styringsinnretninger til maskiner; Elektriske 
fremdriftsmekanismer for maskiner; Elektriske 
drivmotorer for maskiner; Elektriske motorer for 
maskiner; Filtre [deler av maskiner eller motorer]; 
Hydrauliske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; Clutcher for maskiner; Stempler for maskiner; 
Luftfjærer for maskiner; Motoriserte vifter for maskiner; 
Pneumatiske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; Pumper [maskin- eller motordeler]; 
Regulatorer for maskiner; Styringer for 
ventilasjonsspjeld; Luftrensere [luftfiltre] for motorer. 

  Klasse 11   Røykkanal og installasjoner for transport av restgass; 
Luftinduksjonsapparater [ventilasjon]; 
Nivåkontrollventiler; Termostatventiler; 
Varmeregulatorer [ventiler] som deler til 
 varmeinstallasjoner; Ventiler for klimaanlegg; 
Temperaturreguleringsventiler [deler av 
sentralvarmeanlegg]; Ventiler som deler av sanitære 
installasjoner; Ventiler [sanitærutstyr]; Ventilasjonsrister 
som deler av avtrekksvifter; Apparater for ventilasjon; 
Apparater og installasjoner for ventilasjon; Elektrisk 
drevne vifter for ventilasjonsformål; Elektriske vifter for 
ventilasjon; Filtre for bruk med ventilatorer; 
Ventilasjonsvifter; Hetter til ventilasjonsapparater; VVS-
systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg); 
Industrielle ventilasjonsapparater; Impellere for 
ventilasjon; Luftgardiner for ventilasjon; 
Sugeventilatorer [ventilasjon eller klimaanlegg]; Spjeld 
for ventilasjonsanlegg; Utstyr for oppvarming, 
ventilasjon, klimaanlegg og rengjøring av omgivelsene; 
Avtrekksenheter [ventilasjon]; Ventilasjonsterminaler; 
Ventilasjonsapparater; Ventilasjonsutstyr; Vifter for 
ventilasjon; Ventilasjonsvifter for industriell bruk; 
Ventilasjonsdeksler [deler av airconditioninstallasjoner]; 
Ventilasjonsanlegg; Ventilasjonsinnstallasjoner og 
apparater [klimaanlegg]; Ventilasjonshetter; 
Brannspjeld med glideplater; Brannspjeld for å 
forhindre spredning av brann; Elektrisk drevne vifter for 
ventilasjonsformål; Elektrisk drevne vifter; Vifter for 
klimaanlegg; Motoriserte vifter for klimaanlegg; 
Avtrekkshetter; Avtrekkshetter [komfyrer]; Takvifter; 
Elektriske radiatorer [ikke for motorer]; Sykloner 
[luftrenseapparater]; Luftrenseapparater og -maskiner; 
Spjeld for kaminer; Kjøkkenventilator; Sanitets- og 
baderomsinstallasjoner samt VVS-innretninger; Tuter 
[rørleggerarmatur]; Avfuktingsapparater; Elektriske 
avfuktingsapparater; Industrielle avfuktingsapparater; 
Luftrensere till bruk med 
vanndistribusjonsinstallasjoner; Luftrensere til bruk med 
vannforsyningsanlegg; Filtre for luftrensere; Elektriske 
luftrensere; Industrielle luftrensere; Luftrensere; 
Luftrensingsenheter for kommersielt bruk; 
Kjøkkenvasker; Blandebatteri [kraner]. 

  Klasse 17   Fleksible rør og slanger og deler dertil, inkludert 
ventiler, og deler til stive rør, ikke av metall; Fleksible 
rør, slanger og tilbehør, inkludert ventiler, ikke av 
metall; Ventiler laget av gummi eller vulkaniserte fibre 
[ikke maskindeler]; Gummislanger for klimaanlegg; 
Luftkondisjoneringsslanger; Luftslanger; Luftslanger, 
ikke av metall; Tetninger mot trekk i form av lister; 

Isolasjon for klimaanlegg; Brannsikre pakninger; 
Brannsikre og brannforebyggende artikler og 
materialer; Akustisk isolasjon; Akustisk isolasjon for 
bygninger; Artikler laget av syntetisk gummi for 
isolasjonsformål; Akustiske isolasjonsartikler og -
materialer; Artikler og materialer for elektrisk isolasjon; 
Isolasjons- og barriereartikler og materialer; Fiber for 
isolasjonsformål; Fleksible rørsystemer for 
isolasjonsformål; Gummiartikler for isolasjonsformål; 
Prefabrikkerte isolasjonskomponenter; isoleringsgeleer; 
Glassvatt for isolasjon; Glassfiberstoffer for isolasjon; 
Gummi for elektrisk isolasjon; Gummitape for isolasjon; 
Industriell kledning for isolering av bygninger; Isolasjon 
for bygningsformål; Fleksibel plastrørisolasjon; 
Isolasjonsbånd; Isolasjonsmaling; Isolerende fernisser 
og lakker; Isolasjonsmaterialer; Isolasjonsmaterialer av 
plast; Isolasjonsmaterialer laget av polyetylenskum; 
Isolasjonsmaterialer laget av polyuretanskum; 
Isolasjonsmaterialer for bygninger; Elektriske 
isolasjonsmaterialer; Isolasjonsmatter; Isolerende fliser; 
Isolasjonstape og bånd; Mineralull for isolering; 
Mineralfibre til isolasjonsformål; Isolasjonshetter for rør; 
Rørpakninger for isolasjonsformål; 
Skumisolasjonsmaterialer for bruk i bygninger og 
konstruksjon; Tetnings- og isolasjonsmaterialer; 
Termiske isolasjonsmaterialer; Koblinger; Gummikraver 
for festing av rør; Slanger for pneumatiske verktøy; 
Fleksible plastrør for rørleggerarbeid; Fleksible 
plastrørledninger for rørleggerarbeid; Plastslanger for 
rørlegging. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; Byggematerialer 
av plastmaterialer; Ikke-metalliske byggematerialer 
med akustiske egenskaper; Brannsikre tetninger i form 
av byggematerialer; Kanaler av ikke-metalliske 
materialer for overføring av luft til ventilasjon; Plastrør 
for rørledninger for gass; Sluser [kanaler], ikke av 
metall; Ikke-metalliske kanaler, ikke for elektrisk 
kretssystem; Stive rør og ventiler derav, ikke av metall; 
Ventiler for vannrør, unntatt av metall eller plast; 
Luftekanaldeksler, ikke av metall; Ikke-metalliske 
luftekanaler for bygninger; Kanaler [ikke av metall] for 
klima-og ventilasjonsanlegg; Ikke-metalliske 
ventilasjonskanaler; Ikke-metalliske ventilasjonsrør for 
bygninger; Luftekanaldeksler, ikke av metall, for 
ventilasjonskanaler [VV-kanal]; Ikke-metalliske luftfat 
for bygninger; Luftkanaler av ikke-metalliske materialer 
til bygninger; Klimaanleggskanaler, ikke av metall; 
Luftventiler (ikke-metalliske) for bygninger; Skorsteiner 
[røkpiper] av tegl/betong; Røkhetter, ikke av metall; 
Inspeksjonsdeksler av ikke-metalliske materialer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320476 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201630 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BARNAS LEKELAND AS, Postboks 8097 Spjelkavik, 

6022 ÅLESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Spill og leketøy; spill; spillehall-spill; gymnastikk- og 
sportsartikler; lekestativer; lekesportsapparater; leker; 
lekeplassapparater; leketreningsapparater. 

  Klasse 41   Organisering av spill og konkurranser; organisering av 
publikumsdeltakende spill; organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 



 registrerte varemerker 2022.02.21 - nr 08/22

83 
 

og kultur; organisering av konkurranser innen 
utdanning, underholdning, kultur og idrett; utdanning og 
opplæring; utleietjenester vedrørende utstyr og 
fasiliteter for utdanning, underholdning, sport og kultur; 
utdanning, underholdning og sportsaktiviteter; 
organisering av kultur- og kunstarrangementer; 
utdanning, undervisning og opplæring; sommerleirer 
[underholdning og utdanning]; organisering av 
arrangementer for kultur-, underholdnings- og 
sportsformål; reservasjonstjenester for arrangementer 
innen idrett, forskning og kultur. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320477 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.02.23, EM, 018407169 
(210) Søknadsnr.: 202110892 
(220) Inndato: 2021.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2031.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mafi AB, Box 275, 79224 MORA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programmer for datamaskiner; dataprogrammer for 

bruk i telekommunikasjon; applikasjonsprogramvare 
(apper); mobilapplikasjoner, ikke programvare for 
bilindustrien. 

  Klasse 37   Bygging av infrastruktur for kommunikasjon; 
rådgivningstjenester for byggevirksomhet; konstruksjon 
av telekommunikasjonstårn; byggetjenester; 
installasjon av mobilkommunikasjonssystemer. 

  Klasse 42   Konsulenttjenester innen dataprogramvare; teknisk 
støtte for dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvareløsninger, ikke for bilindustrien. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320478 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201756 
(220) Inndato: 2022.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BOOK&ART-BORG VIBEKE KAROLINE BORG, 

Aslakveien 14B, 0753 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Servise, unntatt gafler, kniver og skjeer. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 28   Sportsartikler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320479 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201718 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer, kadensmagneter; 
elektriske alarmklokker for å hindre tyveri; elektriske 
ledningsnett for elektriske sykler; elektroniske 
bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
dreiemomentsensorer, kraftsensorer, 
vindhastighetssensorer og avstandsensorer alle for 
bruk med sykler; hastighetsmålere, kilometertellere, 
turtellere og datamaskiner til sykler; 
databehandlingsapparater; sikkerhetssensorer, nemlig 
elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
akselerasjonsmålere, sensorer for å bestemme 
temperatur og avstand, sensorer for sykler som 
reagerer på en sykkels posisjon, bevegelse eller 
møtende kjøretøyer; sikkerhetsutstyr til sykler, nemlig 
reservekameraer og -lys; sykkelhjelmer; reflekterende 
og opplyste klær for sikkerhetsformål; sportsbriller for 
bruk ved sykling; sportsbriller; støvbeskyttende briller 
og masker; solbriller; datasoftwareprogrammer for 
koordinering, administrering og tilgang til sykkeldelings- 
og sykkelleieprogrammer; datasoftware for å opprette 
og administrere en sykkeldelingskonto, identifisere 
tilgjengelighet og plassering av sykler og 
sykkelstasjoner og -dokker, reservere og leie sykler, 
kjøpe sykkelkort og medlemskap, planlegge 
sykkelruter, se på sykkelkart, se kjørestatistikk og 
turhistorikk, og motta kjørevarsler; datasoftware for drift 
av delings- og utleiesystemer for sykler; datasoftware 
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med datainnsamling og -håndtering under drift av 
sykler av sluttbrukere og for visning, gjennomsyn og 
sammenligning av transportreiser; datasoftware som 
tillater brukere å få tilgang til informasjon for bruk av 
låser og å få tilgang til og bruke fysiske eiendeler med 
låser; datasoftware for bruk i geolokalisering, 
administrasjon og bruk av fysiske eiendeler via 
smarttelefoner; datasoftware tilrettelegging, 
administrering og kommunikasjon av betalinger og 
betalingsinformasjon for leie og bruk av sykler; 
datasoftwarefor testing, analyse og gi anbefalinger 
innen sykkeltilpasning; datasoftware og datahardware 
brukt for trådløs internettforbindelse, geolokalisering og 
GPS-navigasjon på sykler; datasoftware og 
datahardware brukt med sykler for å spore 
sykliststatistikk, sykkelplassering og veiobjekter og 
hindringer; datasoftware og datahardware for tilkobling, 
drift og administrasjon av sykler i nettverk, 
nettverkstilkoblede sykkelkomponenter og 
nettverkstilkoblet sykkeltilbehør på tingenes internett; 
mobilapplikasjonssoftware for smart tilkobling med det 
formål å vedlikeholde, geolokalisere, lade, drive, 
administrere og registrere aktiviteten til elektriske 
sykler; nedlastbart software i form av en 
mobilapplikasjon for bruk i online sosiale 
nettverkstjenester i forbindelse med sykler og 
sykkelsport. 

  Klasse 12   Elektriske sykler og strukturelle deler derav; 
komponenter til elektriske sykler, nemlig elektriske 
motorer for sykler, gasshåndtak til styre på elektriske 
sykler; komponenter til elektriske sykler spesielt 
tilpasset elektriske sykler, nemlig motorkontrollere, 
elektriske motorer, gasshåndtakskontrollere, 
pedalhjelpssensorer, displaykonsoller, ledningsnett, 
tannhjul, kassetter, kjeder; konverteringssett for 
elektriske sykler bestående av batteripakker, 
motorkontrollere, elektriske motorer, 
gasshåndtaksontrollere, pedalhjelpssensorer, 
displaykonsoller, ledningsnett, tannhjul, kassetter, 
kjeder, for å konvertere en pedaldrevet sykkel til en 
elektrisk sykkel; sykkelstyrer; endeplugger til styre; 
bånd til sykkelstyre; sykkelstyrefangere;  
sykkelstyreforlengere; sykkelstyrespeil; håndtak for 
sykler; sykkelstyrestammer; sykkelstyrestativer; 
girsystemer, nemlig en mekanisme for å ta i bruk girene 
til en sykkel, bestående av girhåndtak for sykler, 
girkabel, drev, frontgir, bakgir og sykkelkjedehjul; 
girhåndtak for sykler; sykkelseter; barneseter for sykler; 
sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelbremseklosser; 
bremsespaker for sykler; batteritrekk for elektrisk 
sykkel; pedaler for sykler; sykkeldekk; slangeløse 
sykkeldekk; innerslanger for sykler; dekkinnlegg til 
elektriske sykler; hjul; sykkelfelger; tannhjul for sykler; 
sykkelpumper; sykkeldekkpumper; sykkelkjeder og -
kjedetilbehør, nemlig drev, kjedeførere, kjedekasser og 
kjedefangere; opphengssystemer for sykler; kranker til 
sykler; nav for sykler; setestolper for sykler; 
seteklemmer for sykler; endeplugger til sykkelstenger; 
gafler for sykler; gir for sykler; sykkeleiker; 
sykkelstøtdempere; vibrasjonsdempere for sykler; indre 
lager for sykler; sykkeldeler, nemlig sammenleggbare 
hengsler for sykkelrammer; fotpedaler for sykkel; 
sykkelskjermer; hurtigutløsere, nemlig en mekanisme 
for å feste et hjul eller en sete til en sykkel ved å åpne 
og lukke en kamspak uten bruk av verktøy; headset, 
nemlig komponenter for sykler, nemlig headset som gir 
et roterbart grensesnitt mellom sykkelgaffelen og 
sykkelrammen; elektriske trehjulssykler; komponenter 
til elektriske trehjulssykler, nemlig lastebokser og 
bagasjebrett, alle spesialtilpasset for trehjulssykler; 
hengere til elektriske sykler; innsatser for kjæledyr til 
hengere for elektriske trehjulssykler; lasteinnsatser for 
elektriske sykler; tilhengere; lastehengere for elektriske 
sykler; kjæledyrtilhengere for elektriske sykler; 
barnetilhengere for elektriske sykler; tilbehør til 
tilhengere til elektriske sykler, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelhengere; kjæledyrinnsatser for 
sykkelhengere; lastehengere for sykler; 
kjæledyrtilhengere for sykler; barnesykkelhenger for 

sykler; sykkeltilhengertilbehør, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelbjeller; vesker for sykler og 
trehjulssykler; fraktvesker spesielt tilpasset for bruk 
med sykler og trehjulssykler; lastoppbevaringsvesker 
tilpasset sykler og trehjulssykler; sykkeltilbehørsvesker 
spesielt tilpasset for å festes på sykler og trehjulssykler; 
kurver til å feste på sykler for å bære gjenstander, 
nemlig fremre og bakre sykkelstativsekker og 
bæresekker; vannflaskestativer for sykkel; 
transportvesker tilpasset sykler og sykkeldeler; veske- 
og flaskeholdere spesielt tilpasset sykler; tilpassede 
sykkeltrekk; seter og setetrekk for sykler; sykkelstativ 
for kjøretøy; sykkelstativ; sykkelstøtter; 
tyverisikringsinnretninger for sykler; tyverialarmer for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320480 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201719 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAD POWER BIKES 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer, kadensmagneter; 
elektriske alarmklokker for å hindre tyveri; elektriske 
ledningsnett for elektriske sykler; elektroniske 
bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
dreiemomentsensorer, kraftsensorer, 
vindhastighetssensorer og avstandsensorer alle for 
bruk med sykler; hastighetsmålere, kilometertellere, 
turtellere og datamaskiner til sykler; 
databehandlingsapparater; sikkerhetssensorer, nemlig 
elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
akselerasjonsmålere, sensorer for å bestemme 
temperatur og avstand, sensorer for sykler som 
reagerer på en sykkels posisjon, bevegelse eller 
møtende kjøretøyer; sikkerhetsutstyr til sykler, nemlig 
reservekameraer og -lys; sykkelhjelmer; reflekterende 
og opplyste klær for sikkerhetsformål; sportsbriller for 
bruk ved sykling; sportsbriller; støvbeskyttende briller 
og masker; solbriller; datasoftwareprogrammer for 
koordinering, administrering og tilgang til sykkeldelings- 
og sykkelleieprogrammer; datasoftware for å opprette 
og administrere en sykkeldelingskonto, identifisere 
tilgjengelighet og plassering av sykler og 
sykkelstasjoner og -dokker, reservere og leie sykler, 
kjøpe sykkelkort og medlemskap, planlegge 
sykkelruter, se på sykkelkart, se kjørestatistikk og 
turhistorikk, og motta kjørevarsler; datasoftware for drift 
av delings- og utleiesystemer for sykler; datasoftware 
med datainnsamling og -håndtering under drift av 
sykler av sluttbrukere og for visning, gjennomsyn og 
sammenligning av transportreiser; datasoftware som 
tillater brukere å få tilgang til informasjon for bruk av 
låser og å få tilgang til og bruke fysiske eiendeler med 
låser; datasoftware for bruk i geolokalisering, 
administrasjon og bruk av fysiske eiendeler via 
smarttelefoner; datasoftware tilrettelegging, 
administrering og kommunikasjon av betalinger og 
betalingsinformasjon for leie og bruk av sykler; 
datasoftwarefor testing, analyse og gi anbefalinger 
innen sykkeltilpasning; datasoftware og datahardware 
brukt for trådløs internettforbindelse, geolokalisering og 
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GPS-navigasjon på sykler; datasoftware og 
datahardware brukt med sykler for å spore 
sykliststatistikk, sykkelplassering og veiobjekter og 
hindringer; datasoftware og datahardware for tilkobling, 
drift og administrasjon av sykler i nettverk, 
nettverkstilkoblede sykkelkomponenter og 
nettverkstilkoblet sykkeltilbehør på tingenes internett; 
mobilapplikasjonssoftware for smart tilkobling med det 
formål å vedlikeholde, geolokalisere, lade, drive, 
administrere og registrere aktiviteten til elektriske 
sykler; nedlastbart software i form av en 
mobilapplikasjon for bruk i online sosiale 
nettverkstjenester i forbindelse med sykler og 
sykkelsport. 

  Klasse 12   Elektriske sykler og strukturelle deler derav; 
komponenter til elektriske sykler, nemlig elektriske 
motorer for sykler, gasshåndtak til styre på elektriske 
sykler; komponenter til elektriske sykler spesielt 
tilpasset elektriske sykler, nemlig motorkontrollere, 
elektriske motorer, gasshåndtakskontrollere, 
pedalhjelpssensorer, displaykonsoller, ledningsnett, 
tannhjul, kassetter, kjeder; konverteringssett for 
elektriske sykler bestående av batteripakker, 
motorkontrollere, elektriske motorer, 
gasshåndtaksontrollere, pedalhjelpssensorer, 
displaykonsoller, ledningsnett, tannhjul, kassetter, 
kjeder, for å konvertere en pedaldrevet sykkel til en 
elektrisk sykkel; sykkelstyrer; endeplugger til styre; 
bånd til sykkelstyre; sykkelstyrefangere;  
sykkelstyreforlengere; sykkelstyrespeil; håndtak for 
sykler; sykkelstyrestammer; sykkelstyrestativer; 
girsystemer, nemlig en mekanisme for å ta i bruk girene 
til en sykkel, bestående av girhåndtak for sykler, 
girkabel, drev, frontgir, bakgir og sykkelkjedehjul; 
girhåndtak for sykler; sykkelseter; barneseter for sykler; 
sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelbremseklosser; 
bremsespaker for sykler; batteritrekk for elektrisk 
sykkel; pedaler for sykler; sykkeldekk; slangeløse 
sykkeldekk; innerslanger for sykler; dekkinnlegg til 
elektriske sykler; hjul; sykkelfelger; tannhjul for sykler; 
sykkelpumper; sykkeldekkpumper; sykkelkjeder og -
kjedetilbehør, nemlig drev, kjedeførere, kjedekasser og 
kjedefangere; opphengssystemer for sykler; kranker til 
sykler; nav for sykler; setestolper for sykler; 
seteklemmer for sykler; endeplugger til sykkelstenger; 
gafler for sykler; gir for sykler; sykkeleiker; 
sykkelstøtdempere; vibrasjonsdempere for sykler; indre 
lager for sykler; sykkeldeler, nemlig sammenleggbare 
hengsler for sykkelrammer; fotpedaler for sykkel; 
sykkelskjermer; hurtigutløsere, nemlig en mekanisme 
for å feste et hjul eller en sete til en sykkel ved å åpne 
og lukke en kamspak uten bruk av verktøy; headset, 
nemlig komponenter for sykler, nemlig headset som gir 
et roterbart grensesnitt mellom sykkelgaffelen og 
sykkelrammen; elektriske trehjulssykler; komponenter 
til elektriske trehjulssykler, nemlig lastebokser og 
bagasjebrett, alle spesialtilpasset for trehjulssykler; 
hengere til elektriske sykler; innsatser for kjæledyr til 
hengere for elektriske trehjulssykler; lasteinnsatser for 
elektriske sykler; tilhengere; lastehengere for elektriske 
sykler; kjæledyrtilhengere for elektriske sykler; 
barnetilhengere for elektriske sykler; tilbehør til 
tilhengere til elektriske sykler, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelhengere; kjæledyrinnsatser for 
sykkelhengere; lastehengere for sykler; 
kjæledyrtilhengere for sykler; barnesykkelhenger for 
sykler; sykkeltilhengertilbehør, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelbjeller; vesker for sykler og 
trehjulssykler; fraktvesker spesielt tilpasset for bruk 
med sykler og trehjulssykler; lastoppbevaringsvesker 
tilpasset sykler og trehjulssykler; sykkeltilbehørsvesker 
spesielt tilpasset for å festes på sykler og trehjulssykler; 
kurver til å feste på sykler for å bære gjenstander, 
nemlig fremre og bakre sykkelstativsekker og 
bæresekker; vannflaskestativer for sykkel; 
transportvesker tilpasset sykler og sykkeldeler; veske- 
og flaskeholdere spesielt tilpasset sykler; tilpassede 
sykkeltrekk; seter og setetrekk for sykler; sykkelstativ 
for kjøretøy; sykkelstativ; sykkelstøtter; 

tyverisikringsinnretninger for sykler; tyverialarmer for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320481 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201720 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer, kadensmagneter; 
elektriske alarmklokker for å hindre tyveri; elektriske 
ledningsnett for elektriske sykler; elektroniske 
bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
dreiemomentsensorer, kraftsensorer, 
vindhastighetssensorer og avstandsensorer alle for 
bruk med sykler; hastighetsmålere, kilometertellere, 
turtellere og datamaskiner til sykler; 
databehandlingsapparater; sikkerhetssensorer, nemlig 
elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
akselerasjonsmålere, sensorer for å bestemme 
temperatur og avstand, sensorer for sykler som 
reagerer på en sykkels posisjon, bevegelse eller 
møtende kjøretøyer; sikkerhetsutstyr til sykler, nemlig 
reservekameraer og -lys; sykkelhjelmer; reflekterende 
og opplyste klær for sikkerhetsformål; sportsbriller for 
bruk ved sykling; sportsbriller; støvbeskyttende briller 
og masker; solbriller; datasoftwareprogrammer for 
koordinering, administrering og tilgang til sykkeldelings- 
og sykkelleieprogrammer; datasoftware for å opprette 
og administrere en sykkeldelingskonto, identifisere 
tilgjengelighet og plassering av sykler og 
sykkelstasjoner og -dokker, reservere og leie sykler, 
kjøpe sykkelkort og medlemskap, planlegge 
sykkelruter, se på sykkelkart, se kjørestatistikk og 
turhistorikk, og motta kjørevarsler; datasoftware for drift 
av delings- og utleiesystemer for sykler; datasoftware 
med datainnsamling og -håndtering under drift av 
sykler av sluttbrukere og for visning, gjennomsyn og 
sammenligning av transportreiser; datasoftware som 
tillater brukere å få tilgang til informasjon for bruk av 
låser og å få tilgang til og bruke fysiske eiendeler med 
låser; datasoftware for bruk i geolokalisering, 
administrasjon og bruk av fysiske eiendeler via 
smarttelefoner; datasoftware tilrettelegging, 
administrering og kommunikasjon av betalinger og 
betalingsinformasjon for leie og bruk av sykler; 
datasoftwarefor testing, analyse og gi anbefalinger 
innen sykkeltilpasning; datasoftware og datahardware 
brukt for trådløs internettforbindelse, geolokalisering og 
GPS-navigasjon på sykler; datasoftware og 
datahardware brukt med sykler for å spore 
sykliststatistikk, sykkelplassering og veiobjekter og 
hindringer; datasoftware og datahardware for tilkobling, 
drift og administrasjon av sykler i nettverk, 
nettverkstilkoblede sykkelkomponenter og 
nettverkstilkoblet sykkeltilbehør på tingenes internett; 
mobilapplikasjonssoftware for smart tilkobling med det 
formål å vedlikeholde, geolokalisere, lade, drive, 
administrere og registrere aktiviteten til elektriske 
sykler; nedlastbart software i form av en 
mobilapplikasjon for bruk i online sosiale 
nettverkstjenester i forbindelse med sykler og 
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sykkelsport. 
  Klasse 12   Elektriske sykler og strukturelle deler derav; 

komponenter til elektriske sykler, nemlig elektriske 
motorer for sykler, gasshåndtak til styre på elektriske 
sykler; komponenter til elektriske sykler spesielt 
tilpasset elektriske sykler, nemlig motorkontrollere, 
elektriske motorer, gasshåndtakskontrollere, 
pedalhjelpssensorer, displaykonsoller, ledningsnett, 
tannhjul, kassetter, kjeder; konverteringssett for 
elektriske sykler bestående av batteripakker, 
motorkontrollere, elektriske motorer, 
gasshåndtaksontrollere, pedalhjelpssensorer, 
displaykonsoller, ledningsnett, tannhjul, kassetter, 
kjeder, for å konvertere en pedaldrevet sykkel til en 
elektrisk sykkel; sykkelstyrer; endeplugger til styre; 
bånd til sykkelstyre; sykkelstyrefangere;  
sykkelstyreforlengere; sykkelstyrespeil; håndtak for 
sykler; sykkelstyrestammer; sykkelstyrestativer; 
girsystemer, nemlig en mekanisme for å ta i bruk girene 
til en sykkel, bestående av girhåndtak for sykler, 
girkabel, drev, frontgir, bakgir og sykkelkjedehjul; 
girhåndtak for sykler; sykkelseter; barneseter for sykler; 
sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelbremseklosser; 
bremsespaker for sykler; batteritrekk for elektrisk 
sykkel; pedaler for sykler; sykkeldekk; slangeløse 
sykkeldekk; innerslanger for sykler; dekkinnlegg til 
elektriske sykler; hjul; sykkelfelger; tannhjul for sykler; 
sykkelpumper; sykkeldekkpumper; sykkelkjeder og -
kjedetilbehør, nemlig drev, kjedeførere, kjedekasser og 
kjedefangere; opphengssystemer for sykler; kranker til 
sykler; nav for sykler; setestolper for sykler; 
seteklemmer for sykler; endeplugger til sykkelstenger; 
gafler for sykler; gir for sykler; sykkeleiker; 
sykkelstøtdempere; vibrasjonsdempere for sykler; indre 
lager for sykler; sykkeldeler, nemlig sammenleggbare 
hengsler for sykkelrammer; fotpedaler for sykkel; 
sykkelskjermer; hurtigutløsere, nemlig en mekanisme 
for å feste et hjul eller en sete til en sykkel ved å åpne 
og lukke en kamspak uten bruk av verktøy; headset, 
nemlig komponenter for sykler, nemlig headset som gir 
et roterbart grensesnitt mellom sykkelgaffelen og 
sykkelrammen; elektriske trehjulssykler; komponenter 
til elektriske trehjulssykler, nemlig lastebokser og 
bagasjebrett, alle spesialtilpasset for trehjulssykler; 
hengere til elektriske sykler; innsatser for kjæledyr til 
hengere for elektriske trehjulssykler; lasteinnsatser for 
elektriske sykler; tilhengere; lastehengere for elektriske 
sykler; kjæledyrtilhengere for elektriske sykler; 
barnetilhengere for elektriske sykler; tilbehør til 
tilhengere til elektriske sykler, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelhengere; kjæledyrinnsatser for 
sykkelhengere; lastehengere for sykler; 
kjæledyrtilhengere for sykler; barnesykkelhenger for 
sykler; sykkeltilhengertilbehør, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelbjeller; vesker for sykler og 
trehjulssykler; fraktvesker spesielt tilpasset for bruk 
med sykler og trehjulssykler; lastoppbevaringsvesker 
tilpasset sykler og trehjulssykler; sykkeltilbehørsvesker 
spesielt tilpasset for å festes på sykler og trehjulssykler; 
kurver til å feste på sykler for å bære gjenstander, 
nemlig fremre og bakre sykkelstativsekker og 
bæresekker; vannflaskestativer for sykkel; 
transportvesker tilpasset sykler og sykkeldeler; veske- 
og flaskeholdere spesielt tilpasset sykler; tilpassede 
sykkeltrekk; seter og setetrekk for sykler; sykkelstativ 
for kjøretøy; sykkelstativ; sykkelstøtter; 
tyverisikringsinnretninger for sykler; tyverialarmer for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320482 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201721 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer, kadensmagneter; 
elektriske alarmklokker for å hindre tyveri; elektriske 
ledningsnett for elektriske sykler; elektroniske 
bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
dreiemomentsensorer, kraftsensorer, 
vindhastighetssensorer og avstandsensorer alle for 
bruk med sykler; hastighetsmålere, kilometertellere, 
turtellere og datamaskiner til sykler; 
databehandlingsapparater; sikkerhetssensorer, nemlig 
elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
akselerasjonsmålere, sensorer for å bestemme 
temperatur og avstand, sensorer for sykler som 
reagerer på en sykkels posisjon, bevegelse eller 
møtende kjøretøyer; sikkerhetsutstyr til sykler, nemlig 
reservekameraer og -lys; sykkelhjelmer; reflekterende 
og opplyste klær for sikkerhetsformål; sportsbriller for 
bruk ved sykling; sportsbriller; støvbeskyttende briller 
og masker; solbriller; datasoftwareprogrammer for 
koordinering, administrering og tilgang til sykkeldelings- 
og sykkelleieprogrammer; datasoftware for å opprette 
og administrere en sykkeldelingskonto, identifisere 
tilgjengelighet og plassering av sykler og 
sykkelstasjoner og -dokker, reservere og leie sykler, 
kjøpe sykkelkort og medlemskap, planlegge 
sykkelruter, se på sykkelkart, se kjørestatistikk og 
turhistorikk, og motta kjørevarsler; datasoftware for drift 
av delings- og utleiesystemer for sykler; datasoftware 
med datainnsamling og -håndtering under drift av 
sykler av sluttbrukere og for visning, gjennomsyn og 
sammenligning av transportreiser; datasoftware som 
tillater brukere å få tilgang til informasjon for bruk av 
låser og å få tilgang til og bruke fysiske eiendeler med 
låser; datasoftware for bruk i geolokalisering, 
administrasjon og bruk av fysiske eiendeler via 
smarttelefoner; datasoftware tilrettelegging, 
administrering og kommunikasjon av betalinger og 
betalingsinformasjon for leie og bruk av sykler; 
datasoftwarefor testing, analyse og gi anbefalinger 
innen sykkeltilpasning; datasoftware og datahardware 
brukt for trådløs internettforbindelse, geolokalisering og 
GPS-navigasjon på sykler; datasoftware og 
datahardware brukt med sykler for å spore 
sykliststatistikk, sykkelplassering og veiobjekter og 
hindringer; datasoftware og datahardware for tilkobling, 
drift og administrasjon av sykler i nettverk, 
nettverkstilkoblede sykkelkomponenter og 
nettverkstilkoblet sykkeltilbehør på tingenes internett; 
mobilapplikasjonssoftware for smart tilkobling med det 
formål å vedlikeholde, geolokalisere, lade, drive, 
administrere og registrere aktiviteten til elektriske 
sykler; nedlastbart software i form av en 
mobilapplikasjon for bruk i online sosiale 
nettverkstjenester i forbindelse med sykler og 
sykkelsport. 

  Klasse 12   Elektriske sykler og strukturelle deler derav; 
komponenter til elektriske sykler, nemlig elektriske 
motorer for sykler, gasshåndtak til styre på elektriske 
sykler; komponenter til elektriske sykler spesielt 
tilpasset elektriske sykler, nemlig motorkontrollere, 
elektriske motorer, gasshåndtakskontrollere, 
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pedalhjelpssensorer, displaykonsoller, ledningsnett, 
tannhjul, kassetter, kjeder; konverteringssett for 
elektriske sykler bestående av batteripakker, 
motorkontrollere, elektriske motorer, 
gasshåndtaksontrollere, pedalhjelpssensorer, 
displaykonsoller, ledningsnett, tannhjul, kassetter, 
kjeder, for å konvertere en pedaldrevet sykkel til en 
elektrisk sykkel; sykkelstyrer; endeplugger til styre; 
bånd til sykkelstyre; sykkelstyrefangere;  
sykkelstyreforlengere; sykkelstyrespeil; håndtak for 
sykler; sykkelstyrestammer; sykkelstyrestativer; 
girsystemer, nemlig en mekanisme for å ta i bruk girene 
til en sykkel, bestående av girhåndtak for sykler, 
girkabel, drev, frontgir, bakgir og sykkelkjedehjul; 
girhåndtak for sykler; sykkelseter; barneseter for sykler; 
sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelbremseklosser; 
bremsespaker for sykler; batteritrekk for elektrisk 
sykkel; pedaler for sykler; sykkeldekk; slangeløse 
sykkeldekk; innerslanger for sykler; dekkinnlegg til 
elektriske sykler; hjul; sykkelfelger; tannhjul for sykler; 
sykkelpumper; sykkeldekkpumper; sykkelkjeder og -
kjedetilbehør, nemlig drev, kjedeførere, kjedekasser og 
kjedefangere; opphengssystemer for sykler; kranker til 
sykler; nav for sykler; setestolper for sykler; 
seteklemmer for sykler; endeplugger til sykkelstenger; 
gafler for sykler; gir for sykler; sykkeleiker; 
sykkelstøtdempere; vibrasjonsdempere for sykler; indre 
lager for sykler; sykkeldeler, nemlig sammenleggbare 
hengsler for sykkelrammer; fotpedaler for sykkel; 
sykkelskjermer; hurtigutløsere, nemlig en mekanisme 
for å feste et hjul eller en sete til en sykkel ved å åpne 
og lukke en kamspak uten bruk av verktøy; headset, 
nemlig komponenter for sykler, nemlig headset som gir 
et roterbart grensesnitt mellom sykkelgaffelen og 
sykkelrammen; elektriske trehjulssykler; komponenter 
til elektriske trehjulssykler, nemlig lastebokser og 
bagasjebrett, alle spesialtilpasset for trehjulssykler; 
hengere til elektriske sykler; innsatser for kjæledyr til 
hengere for elektriske trehjulssykler; lasteinnsatser for 
elektriske sykler; tilhengere; lastehengere for elektriske 
sykler; kjæledyrtilhengere for elektriske sykler; 
barnetilhengere for elektriske sykler; tilbehør til 
tilhengere til elektriske sykler, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelhengere; kjæledyrinnsatser for 
sykkelhengere; lastehengere for sykler; 
kjæledyrtilhengere for sykler; barnesykkelhenger for 
sykler; sykkeltilhengertilbehør, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelbjeller; vesker for sykler og 
trehjulssykler; fraktvesker spesielt tilpasset for bruk 
med sykler og trehjulssykler; lastoppbevaringsvesker 
tilpasset sykler og trehjulssykler; sykkeltilbehørsvesker 
spesielt tilpasset for å festes på sykler og trehjulssykler; 
kurver til å feste på sykler for å bære gjenstander, 
nemlig fremre og bakre sykkelstativsekker og 
bæresekker; vannflaskestativer for sykkel; 
transportvesker tilpasset sykler og sykkeldeler; veske- 
og flaskeholdere spesielt tilpasset sykler; tilpassede 
sykkeltrekk; seter og setetrekk for sykler; sykkelstativ 
for kjøretøy; sykkelstativ; sykkelstøtter; 
tyverisikringsinnretninger for sykler; tyverialarmer for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320483 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.23, US, 90/896,431 
(210) Søknadsnr.: 202201722 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer; elektriske ledningsnett 
for elektriske sykler. 

  Klasse 12   Elektriske sykler; komponenter til elektriske sykler, 
nemlig elektriske motorer for sykler, gasshåndtak til 
styre på elektriske sykler; dekk til sykler; seter til sykler; 
sykkelstyrestativer; deler til sykler, nemlig 
sammenleggbare hengsler sykkelrammer; vesker for 
sykler; fotpedaler til sykler; skjermer til sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320484 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.23, US, 97/138,894 
(210) Søknadsnr.: 202201723 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske trehjulssykler og elektriske 
sykler, nemlig batteripakker, elektroniske kontroller for 
motorer, elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle 
skjermkonsoller, nemlig LED- eller LCD-skjermer; 
elektriske ledningsnett for elektriske trehjulssykler og 
elektriske sykler. 

  Klasse 12   Elektriske trehjulssykler og elektriske sykler; 
komponenter til elektriske trehjulssykler og elektriske 
sykler, nemlig elektriske motorer for trehjulssykler og 
sykler, gasshåndtak til styre på elektriske trehjulssykler 
og elektriske sykler; dekk til trehjulssykler og sykler; 
seter til trehjulssykler og sykler; trehjuls- og 
sykkelstyrestativer; deler til trehjulssykler og sykler, 
nemlig sammenleggbare hengsler for trehjulssykkel- og 
sykkelrammer; vesker for trehjulssykler og sykler; 
fotpedaler til trehjulssykler er sykler; skjermer til 
trehjulssykler og sykler; trekk og kalesjer for sykler og 
trehjulssykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320485 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201724 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rad Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 
201, WA98107 SEATTLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Komponenter til elektriske sykler, nemlig 
batteripakker, elektroniske kontroller for motorer, 
elektriske pedalhjelpsensorer, visuelle skjermkonsoller, 
nemlig LED- eller LCD-skjermer, kadensmagneter; 
elektriske alarmklokker for å hindre tyveri; elektriske 
ledningsnett for elektriske sykler; elektroniske 
bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
dreiemomentsensorer, kraftsensorer, 
vindhastighetssensorer og avstandsensorer alle for 
bruk med sykler; hastighetsmålere, kilometertellere, 
turtellere og datamaskiner til sykler; 
databehandlingsapparater; sikkerhetssensorer, nemlig 
elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, 
akselerasjonsmålere, sensorer for å bestemme 
temperatur og avstand, sensorer for sykler som 
reagerer på en sykkels posisjon, bevegelse eller 
møtende kjøretøyer; sikkerhetsutstyr til sykler, nemlig 
reservekameraer og -lys; sykkelhjelmer; reflekterende 
og opplyste klær for sikkerhetsformål; sportsbriller for 
bruk ved sykling; sportsbriller; støvbeskyttende briller 
og masker; solbriller; datasoftwareprogrammer for 
koordinering, administrering og tilgang til sykkeldelings- 
og sykkelleieprogrammer; datasoftware for å opprette 
og administrere en sykkeldelingskonto, identifisere 
tilgjengelighet og plassering av sykler og 
sykkelstasjoner og -dokker, reservere og leie sykler, 
kjøpe sykkelkort og medlemskap, planlegge 
sykkelruter, se på sykkelkart, se kjørestatistikk og 
turhistorikk, og motta kjørevarsler; datasoftware for drift 
av delings- og utleiesystemer for sykler; datasoftware 
med datainnsamling og -håndtering under drift av 
sykler av sluttbrukere og for visning, gjennomsyn og 
sammenligning av transportreiser; datasoftware som 
tillater brukere å få tilgang til informasjon for bruk av 
låser og å få tilgang til og bruke fysiske eiendeler med 
låser; datasoftware for bruk i geolokalisering, 
administrasjon og bruk av fysiske eiendeler via 
smarttelefoner; datasoftware tilrettelegging, 
administrering og kommunikasjon av betalinger og 
betalingsinformasjon for leie og bruk av sykler; 
datasoftwarefor testing, analyse og gi anbefalinger 
innen sykkeltilpasning; datasoftware og datahardware 
brukt for trådløs internettforbindelse, geolokalisering og 
GPS-navigasjon på sykler; datasoftware og 
datahardware brukt med sykler for å spore 
sykliststatistikk, sykkelplassering og veiobjekter og 
hindringer; datasoftware og datahardware for tilkobling, 
drift og administrasjon av sykler i nettverk, 
nettverkstilkoblede sykkelkomponenter og 
nettverkstilkoblet sykkeltilbehør på tingenes internett; 
mobilapplikasjonssoftware for smart tilkobling med det 
formål å vedlikeholde, geolokalisere, lade, drive, 
administrere og registrere aktiviteten til elektriske 
sykler; nedlastbart software i form av en 
mobilapplikasjon for bruk i online sosiale 
nettverkstjenester i forbindelse med sykler og 
sykkelsport. 

  Klasse 12   Elektriske sykler og strukturelle deler derav; 
komponenter til elektriske sykler, nemlig elektriske 
motorer for sykler, gasshåndtak til styre på elektriske 
sykler; komponenter til elektriske sykler spesielt 
tilpasset elektriske sykler, nemlig motorkontrollere, 
elektriske motorer, gasshåndtakskontrollere, 

pedalhjelpssensorer, displaykonsoller, ledningsnett, 
tannhjul, kassetter, kjeder; konverteringssett for 
elektriske sykler bestående av batteripakker, 
motorkontrollere, elektriske motorer, 
gasshåndtaksontrollere, pedalhjelpssensorer, 
displaykonsoller, ledningsnett, tannhjul, kassetter, 
kjeder, for å konvertere en pedaldrevet sykkel til en 
elektrisk sykkel; sykkelstyrer; endeplugger til styre; 
bånd til sykkelstyre; sykkelstyrefangere;  
sykkelstyreforlengere; sykkelstyrespeil; håndtak for 
sykler; sykkelstyrestammer; sykkelstyrestativer; 
girsystemer, nemlig en mekanisme for å ta i bruk girene 
til en sykkel, bestående av girhåndtak for sykler, 
girkabel, drev, frontgir, bakgir og sykkelkjedehjul; 
girhåndtak for sykler; sykkelseter; barneseter for sykler; 
sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelbremseklosser; 
bremsespaker for sykler; batteritrekk for elektrisk 
sykkel; pedaler for sykler; sykkeldekk; slangeløse 
sykkeldekk; innerslanger for sykler; dekkinnlegg til 
elektriske sykler; hjul; sykkelfelger; tannhjul for sykler; 
sykkelpumper; sykkeldekkpumper; sykkelkjeder og -
kjedetilbehør, nemlig drev, kjedeførere, kjedekasser og 
kjedefangere; opphengssystemer for sykler; kranker til 
sykler; nav for sykler; setestolper for sykler; 
seteklemmer for sykler; endeplugger til sykkelstenger; 
gafler for sykler; gir for sykler; sykkeleiker; 
sykkelstøtdempere; vibrasjonsdempere for sykler; indre 
lager for sykler; sykkeldeler, nemlig sammenleggbare 
hengsler for sykkelrammer; fotpedaler for sykkel; 
sykkelskjermer; hurtigutløsere, nemlig en mekanisme 
for å feste et hjul eller en sete til en sykkel ved å åpne 
og lukke en kamspak uten bruk av verktøy; headset, 
nemlig komponenter for sykler, nemlig headset som gir 
et roterbart grensesnitt mellom sykkelgaffelen og 
sykkelrammen; elektriske trehjulssykler; komponenter 
til elektriske trehjulssykler, nemlig lastebokser og 
bagasjebrett, alle spesialtilpasset for trehjulssykler; 
hengere til elektriske sykler; innsatser for kjæledyr til 
hengere for elektriske trehjulssykler; lasteinnsatser for 
elektriske sykler; tilhengere; lastehengere for elektriske 
sykler; kjæledyrtilhengere for elektriske sykler; 
barnetilhengere for elektriske sykler; tilbehør til 
tilhengere til elektriske sykler, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelhengere; kjæledyrinnsatser for 
sykkelhengere; lastehengere for sykler; 
kjæledyrtilhengere for sykler; barnesykkelhenger for 
sykler; sykkeltilhengertilbehør, nemlig fester, aksler, 
adaptere; hjulsett; sykkelbjeller; vesker for sykler og 
trehjulssykler; fraktvesker spesielt tilpasset for bruk 
med sykler og trehjulssykler; lastoppbevaringsvesker 
tilpasset sykler og trehjulssykler; sykkeltilbehørsvesker 
spesielt tilpasset for å festes på sykler og trehjulssykler; 
kurver til å feste på sykler for å bære gjenstander, 
nemlig fremre og bakre sykkelstativsekker og 
bæresekker; vannflaskestativer for sykkel; 
transportvesker tilpasset sykler og sykkeldeler; veske- 
og flaskeholdere spesielt tilpasset sykler; tilpassede 
sykkeltrekk; seter og setetrekk for sykler; sykkelstativ 
for kjøretøy; sykkelstativ; sykkelstøtter; 
tyverisikringsinnretninger for sykler; tyverialarmer for 
sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Reg.nr.: 320486 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202115502 
(220) Inndato: 2021.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 VANVIKAN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lys- og varmestyringsprodukter for generelle bygg og 

boliger; styrepaneler; termostater og regulatorer; 
bevegelsessensorer; dimmere; skumringsbrytere; 
reléer og relédrivere; dataprogramvare; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
trådløse bevegelsesfølere 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning og 
oppvarming, lysdiode [LED]-belysning; 
belysningsinstallasjoner; LED-belysning installasjoner; 
lysdioder [LED] belysningsapparater; LED-
stemningsbelysning; overlys (downlights). 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) innen 
energiøkonomisering, lys- og varmestyring; rådgivning 
innen energiøkonomisering, lys- og varmestyring; 
utvikling og design av produkter for lys- og 
varmestyring; utvikling og design av produkter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; utvikling av 
dataprogramvare 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320487 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202115014 
(220) Inndato: 2021.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Drivex AB, Box 117, 82822 EDSBYN, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Badhusgatan 12, 72215 

VÄSTERÅS, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Jordbruks-, jordbearbeidings-, konstruksjons-, olje- og 
gassutvinnings- og gruveutstyr; Flytte- og 
håndteringsutstyr; Maskiner og maskinverktøy for 
bearbeiding av materialer og for fremstilling; Feie-, 
rengjørings-, vaskings- og vaskemaskiner; Utvendig 
opprydding- og rengjøringsmaskiner. 

  Klasse 12   Deler og tilbehør til kjøretøy; Deler og tilbehør til 
landkjøretøy. 

  Klasse 37   Reparasjon, vedlikehold, tanking og lading av 
kjøretøy; Montering [installasjon] av deler til kjøretøy; 
Oppbygging [installasjon] av maskinanlegg; Montering 
[installasjon] av tilbehør til kjøretøyer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner; Utleie av 
verktøy, maskineri og utstyr for bygging, riving, 
rengjøring og vedlikehold. 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320488 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202014478 
(220) Inndato: 2020.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, 8050 
ZÜRICH, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Industrielle roboter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320489 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.09.24, EM, 018564541 
(210) Søknadsnr.: 202114187 
(220) Inndato: 2021.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BYGGmax AB, Armégatan 38, 17171 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; spiker, skruer, ildfaste 
bygningsmaterialer av metall; metallrør, rør og 
rørledninger av metall; forsterkningsmaterialer av 
metall for rør; koblinger av metall for rør; bøssinger av 
metall; vannlåser av metall; munnstykker av metall; 
knotter (håndtak) av metall; kroker av metall for 
veggopphenging; ventiler av metall; rørkanaler av 
metall for ventilasjons- og luftbehandlingsinstallasjoner; 
gulvsluk av metall; rister av metall; dreneringsrør av 
metall; avløpsrør av metall; avløpsledninger av metall; 
deler, komponenter og tilbehør til forannevnte varer.  

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for veiing, måling, 
signalering og kontroll (overvåking); apparater og 
instrumenter for leding, veksling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
elektriske reguleringsapparater; elektriske 
transformatorer; transformatorer; transformatorer for 
elektrisk strøm; elektriske termostater; varmesensorer 
(termostater); varmestyringer (termostater); apparater 
for temperaturkontroll; kontrollapparater for termostater; 
dekorative termostatregulatorer; 
varmereguleringsapparater, måleapparater, 
vannmålere, fuktighetsmålere; fuktsensorer, 
baderomsvekter; digitale baderomsvekter; deler, 
komponenter og tilbehør til forannevnte varer.  

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vannforsyning og sanitære formål;  
belysningsapparater og -installasjoner; lamper, 
elektriske lamper, LED-lamper; glødelamper; 
lampeglass, lampekupler; lysslynger, lysrør, 
baderomsinstallasjoner for vannforsyning; 
baderomsinstallasjoner for sanitære formål; 
installasjoner for baderom og sanitære formål samt 
VVS-innredninger; blandekraner for vannledninger; 
toalettinstallasjoner, toaletter, veggmonterte toaletter; 
toalettskåler, toalettseter, toalettlokk, toalettankflottører; 
sokler til toaletter; toalettseter med lokk; vannledninger 
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for sanitære installasjoner; bidéer, kraner for bidéer; 
baderomsinstallasjoner, håndvasker, vasker, sokler til 
håndvasker og vasker; blandebatterier for håndvasker; 
kraner til vasker; vannkraner, blandebatterier (kraner); 
sikkerhetsventiler for vannledninger; badekar, kraner til 
badekar; generatorer for mikrobobler i badekar; 
dusjinstallasjoner, dusjbadinstallasjoner, dusjer, 
dusjdører, dusjskjermer, ikke av metall; dusjsokler, 
dusjkraner, dusjblandere, dusjslanger, dusjhåndtak, 
takdusjer, dusjventiler, dusjkabinett, dusjkabinett av 
glass; vegger for dusjkabinetter; eloppvarmede 
håndkletørkestenger; elektriske håndklevarmere; 
oppvarmede håndklehengere; oppvarmede 
håndkletørkestenger; tørkeapparater og –installasjoner; 
oppvarmingsapparater; vifter, luftrensere, 
luftrenseapparater; luftfuktere, avfuktere, 
luftkjølingsapparater, luftvarmere, 
ventilasjonsaggregater; apparater for gulvvarme; 
gulvvarmeinstallasjoner, vannvarmere, 
varmeinstallasjoner, varmtvannsoppvarmede 
varmeinstallasjoner; varmepumper, dampbad, badstu 
og spa; badstuapparater; badstubadinstallasjoner, 
ventilasjonsvifter, ventilasjonsinstallasjoner og – 
apparater (luftkondisjonering); 
luftkondisjoneringsapparater, 
luftkondisjoneringsinstallasjoner, vifter for 
luftkondisjonering; filter for luftkondisjonering; ovner for 
baderom; baderomsvarmeelement, termostatiske 
ventiler (deler av varmeinstallasjoner); armaturer for 
baderom; regulerings- og sikkerhetsarmaturer for 
vannapparater; deler, komponenter og tilbehør til 
forannevnte varer.  

  Klasse 17   Tetninger, pakninger og fyllmidler; tetningsmaterialer, 
fugemasser for bruk til hindring av lekkasjer fra rør; 
fugetetningsblandinger av silikongummi; blandinger av 
silikongummi; tetningsmidler av silikongummi; 
tetningsmidler, skjøtetetningsmidler, tetningslister, 
fleksible ledninger og rør, ikke av metall; 
gummikoblinger for ledninger og rør; koblinger for 
fleksible ledninger og rør, ikke av metall; rørkoblinger 
og -sammenføyninger, ikke av metall; rørkoblinger, ikke 
av metall, for bøyelige rør; rørkoblinger, ikke av metall, 
for stive rør; rørteip, vanntette ringer for vannledninger 
og avløp; tetningsringer, ringer av gummi; 
pakningsringer, vanntette pakninger; rørpakninger; 
pakninger for rørtilkoblinger; rørisolering, deler, 
komponenter og tilbehør til forannevnte varer.   

  Klasse 19   Bygningmaterialer, ikke av metall; betong, sement, 
stive rør, ikke av metall; vannledninger, ikke av metall; 
ventiler for vannledninger, ikke av metall; vannlåser, 
ikke av metall; avløpsrør, ikke av metall; avløpslåser 
(ventiler), ikke av metall; rørkanaler, ikke av metall, for 
ventilasjons- og lufbehandlingsinstallasjoner; 
ventilasjonsrør, ikke av metall; ventilasjonsrister, ikke 
av metall; piperør, ikke av metall; gulvbelegningsplater, 
ikke av metall; gulv, ikke av metall; innvending 
bekledning, ikke av metall, for konstruksjon og bygging; 
klinkerfliser, fliser,  vegg- og gulvplater av mosaikk; 
mosaikkplater, plater og fliser av naturstein; stein, kalk, 
kalkstein, leire, glassvegger, lister, ikke av metall; 
listverk ikke av metall for bygningsbruk; lekter av tre; 
marmor, skifterplater, spuntplanker og spuntvegger, 
ikke av metall; stein, delvis bearbeidet tre; formbart tre; 
snekkervirke, treinnredninger for baderom; 
glassvegger, glassdører, deler, komponenter og 
tilbehør til forannevnte varer.  

  Klasse 20   Møbler, baderomsmøbler, metallmøbler, 
baderomsinnredning i form av møbler, over- og 
underskap, speiler og speilskap; baderomsskap, 
møbelben, hyller, bord, toalettbord, bord av metall; 
krakker, baderomsspeiler, innredningsartikler, 
skapdører, ikke av metall; benkeplater av stein; kurver, 
ikke av metall; skuffer av tre eller plast; rotting, 
oppbevaringsbeholdere, ikke av metall; 
oppbevaringsskap, baderomskroker, ikke av metall; 
håndklekroker, ikke av metall; knotter, ikke av metall; 
statuer, figurer, kunstgjenstander, ornamenter og 
dekorasjoner, fremstilt av materialer som tre, voks, gips 
eller plast, omfattet av denne klassen; brett, ikke av 

metall; vannlåser (ventiler), ikke av metall; vannlåser 
(ventiler) av plast; skruer, ikke av metall; møbler for 
badstuer; møbelmoduler for baderom; møbler av 
plastmaterialer for baderom; dusjstenger, ringer til 
dusjforheng; dusjforhengsskinner, dusjforhengskroker, 
fliskryss, deler, komponenter og tilbehør til forannevnte 
varer.   

  Klasse 21   Redskap for baderoms- og toalettrengjøring; 
toalettbørster, toalettbørstestativ, toalettbørsteholdere, 
toalettsugekopper, toalettredskaper, stativ for 
toalettruller; toalettpapirholdere; tørkestativ for 
klesvask; såpekopper, håndklehengere, stenger og 
ringer for håndklær; håndklekurver, lysestaker, potter, 
krus, vaser, figurer (statuetter)  av porselen, keramikk, 
leirgods eller glass; deler, komponenter og tilbehør til 
forannevnte varer.    

  Klasse 35   Detaljsalgstjenester vedrørende bygningsmaterialer 
av metall, spiker, skruer, ildfaste bygningsmaterialer av 
metall; detaljsalgstjenester vedrørende metallrør, rør og 
rørledninger av metall, forsterkningsmaterialer av 
metall for rør, koblinger av metall for rør, bøssinger av 
metall; detaljsalgstjenester vedrørende vannlåser av 
metall, munnstykker av metall, knotter (håndtak) av 
metall, kroker av metall for veggopphenging, ventiler av 
metall; detaljsalgstjenester vedrørende rørkanaler av 
metall for ventilasjons- og luftbehandlingsinstallasjoner, 
gulvsluk av metall, rister av metall; detaljsalgstjenester 
vedrørende dreneringsrør av metall, avløpsrør av 
metall og avløpsledninger av metall; 
detaljsalgstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for veiing, måling, signalering og kontroll 
(overvåking); detaljsalgstjenester vedrørende apparater 
og instrumenter for leding, veksling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
elektriske styreapparater; detaljsalgstjenester 
vedrørende elektriske transformatorer, transformatorer, 
transformatorer for elektrisk strøm, elektriske 
termostater, varmesensorer (termostater), 
varmestyringer (termostater); detaljsalgstjenester 
vedrørende apparater for temperaturkontroll, 
kontrollapparater for termostater, dekorative 
termostatregulatorer, varmereguleringsapparater, 
måleapparater, vannmålere, fuktighetsmålere, 
fuktsensorer, baderomsvekter og digitale 
baderomsvekter; detaljsalgstjenester vedrørende 
apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vannforsyning og sanitære formål; detaljsalgstjenester 
vedrørende belysningsapparater og –installasjoner, 
lamper, elektriske lamper, led-lamper, glødelamper, 
lampeglass, lampekupler, lysslynger, lysrør; 
detaljsalgstjenester vedrørende baderomsinstallasjoner 
for vannforsyning, baderomsinstallasjoner for sanitære 
formål, installasjoner for baderom og sanitære formål 
samt vvs-innredninger; detaljsalgstjenester vedrørende 
blandekraner for vannledninger, toalettinstallasjoner, 
toaletter, veggmonterte toaletter, toalettstoler, 
toalettseter, toalettlokk, toalettankflottører, sokler for 
toaletter, toalettseter med lokk; detaljsalgstjenester 
vedrørende vannledninger for sanitære installasjoner, 
bidéer, kraner for bidéer, baderomsinstallasjoner, 
håndvasker, vasker, sokler til håndvasker og vasker, 
blandebatterier for håndvasker, kraner til vasker, 
vannkraner, blandebatterier (kraner), sikkerhetsventiler 
for vannledninger; detaljsalgstjenester vedrørende 
badekar, kraner til badekar, generatorer for mikrobobler 
til badekar, dusjinstallasjoner, dusjbadinstallasjoner, 
dusjer, dusjdører, dusjskjermer, ikke av metall; 
detaljsalgstjenester vedrørende dusjsokler, dusjkraner, 
dusjblandere, dusjslanger, dusjhåndtak, takdusjer, 
dusjventiler, dusjkabinett, dusjkabinett av glass, vegger 
for dusjkabinett; detaljsalgstjenester vedrørende 
eloppvarmede håndkleoppheng, elektriske 
håndklevarmere, oppvarmede håndkleoppheng, 
oppvarmede håndkletørkestenger, tørkeapparater og –
installasjoner; detaljsalgstjenester vedrørende 
oppvarmingsapparater, vifter, luftrensere, 
luftrensingsapparater, luftfuktere, avfuktere, 
luftkjølingsapparater, luftvarmere, 
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ventilasjonsaggregater, apparater for gulvvarme, 
gulvvarmeinstallasjoner; detaljsalgstjenester 
vedrørende vannvarmere, varmeinstallasjoner, 
varmtvannsoppvarmede varmeinstallasjoner, 
varmepumper, dampbad, badstu og spa, 
badstuapparater, badstubadsinstallasjoner, 
ventilasjonsvifter, ventilasjonsinstallasjoner og –
apparater (luftkondisjonering); detaljsalgstjenester 
vedrørende luftkondisjoneringsapparater, 
luftkondisjoneringsinstallasjoner, vifter for 
luftkondisjonering, filter for luftkondisjonering, ovner for 
baderom, baderomselementer, termostatiske ventiler 
(deler av varmeinstallasjoner); detaljsalgstjenester 
vedrørende armaturer for baderom, regulerings- og 
sikkerhetsarmaturer for vannapparater; 
detaljsalgstjenester vedrørende tetninger, pakninger og 
fyllmidler, tetningsmaterialer, fugemasser for bruk til 
hindring av lekkasjer fra rør, fugetetningsblandinger av 
silikongummi; detaljsalgstjenester vedrørende 
blandinger av silikongummi, tetningsmidler av 
silikongummi, tetningsmidler, skjøtetetningsmidler, 
tetningslister, fleksible ledninger og rør, ikke av metall, 
gummikoblinger for ledninger og rør, koblinger for 
fleksible ledninger og rør, ikke av metall, rørkoblinger 
og –fuger, ikke av metall; detaljsalgstjenester 
vedrørende  rørkoblinger, ikke av metall, for bøyelige 
rør, rørkoblinger, ikke av metall, for stive rør, rørteip, 
vanntette ringer for vannledninger og avløp, 
tetningsringer, ringer av gummi, pakningsringer, 
vanntette pakninger, rørpakninger, pakninger for 
rørtilkoblinger og rørisolering; detaljsalgstjenester 
vedrørende bygningsmaterialer, ikke av metall, betong; 
detaljsalgstjenester vedrørende sement, stive rør, ikke 
av metall, vannledninger, ikke av metall, ventiler for 
vannledninger, ikke av metall, vannlåser, ikke av 
metall, avløpsrør, ikke av metall, avløpslåser (ventiler), 
ikke av metall, rørkanaler, ikke av metall, for 
ventilasjons- og lufkondisjoneringsinstallasjoner; 
detaljsalgstjenester vedrørende ventilasjonsrør, ikke av 
metall, ventilasjonsrister, ikke av metall, piperør, ikke av
metall, gulvbelegningsplater, ikke av metall, gulv, ikke 
av metall, innvendig bekledning, ikke av metall, for 
konstruksjon og bygging, klinkerfliser, fliser; 
detaljsalgstjenester vedrørende vegg- og gulvplater av 
mosaikk, mosaikkplater, plater og fliser av naturstein, 
stein, kalk, kalkstein, leire, glassvegger, lister, ikke av 
metall, listverk ikke av metall for bygningsbruk; 
detaljsalgstjenester vedrørende lekter av tre, marmor, 
skiferplater, spuntplanker og spuntvegger, ikke av 
metall, stein, delvis bearbeidet tre, formbart tre, 
snekkervirke, treinnredninger for baderom, glassvegger 
og glassdører; detaljsalgstjenester vedrørende møbler, 
baderomsmøbler, metallmøbler, baderomsinnredninger 
i form av møbler, over- og underskap, speiler og 
speilskap, baderomsskap, møbelben, hyller, bord, 
toalettbord, bord av metall, krakker, baderomsspeil, 
innredningsartikler; detaljsalgstjenester vedrørende 
skapdører, ikke av metall, benkeplater av stein, kurver, 
ikke av metall, skuffer av tre eller plast, rotting, 
oppbevaringsbeholdere, ikke av metall, 
oppbevaringsskap, baderomskroker, ikke av metall, 
håndklekroker, ikke av metall, knotter, ikke av metall, 
statuer, figurer, kunstgjenstander, ornamenter og 
dekorasjoner, fremstilt av materialer som tre, voks, gips 
eller plast, brett, ikke av metall; detaljsalgstjenester 
vedrørende vannlåser (ventiler), ikke av metall, 
vannlåser (ventiler) av plast, skruer, ikke av metall, 
møbler for badstuer, møbelmoduler for baderom, 
møbler av plastmaterialer for baderom, dusjstenger, 
ringer til dusjforheng, dusjforhengsskinner, 
dusjforhengskroker og fliskryss; detaljsalgstjenester 
vedrørende redskap til baderoms- og toalettrengjøring, 
toalettbørster, toalettbørstestativer, 
toalettbørsteholdere, toalettsugekopper, 
toalettredskaper, stativ for toalettruller, 
toalettpapirholdere, tørkestativ for klesvask, 
såpekopper, håndklehengere, stenger og ringer for 
håndklær; detaljsalgstjenester vedrørende 
håndklekurver, lysestaker, potter, krus, vaser, figurer 

(statuetter) av porselen, keramikk, leirgods eller glass; 
reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
forbrukerinformasjon online; rådgivning for forbrukere; 
visning av vare- og tjenesteutvalg (for annens regning) 
for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon 
om kjøp av varer via internett; varedemonstrasjoner på 
nett; kundeinformasjon ved onlinesalg; online 
informasjon vedrørende shopping, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende fjernhandel 
og kjøpsvilkår via internett; varedemonstrasjoner 
online; presentasjon av varer på kommersielle media 
for salgsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320490 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201749 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orkla Foods Norge AS, Drammensveien 149, 0277 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og 
andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 
fjærkre eller grønnsaker. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og erstatninger for disse; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; eddik, 
sauser og andre smakstilsetninger; is [frossent vann]; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av pasta eller ris. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320491 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202201751 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orkla Foods Norge AS, Drammensveien 149, 0277 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og 
andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 
fjærkre eller grønnsaker. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og erstatninger for disse; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; eddik, 
sauser og andre smakstilsetninger; is [frossent vann]; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av pasta eller ris. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320492 
(151) Reg.dato.: 2022.02.16 
(210) Søknadsnr.: 202202073 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLO&FJÆRE COACHING 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Karin E Bjørnødegård, KANTARELLEN TERRASSE 
35, 1286 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Coaching. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

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

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

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

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

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

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

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0415593 
(151) Int.reg.dato: 1975.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202105896 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations including vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0460656 
(151) Int.reg.dato: 1981.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109407 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARA Chemie GmbH, Weiershagener Strasse 18, 
51674 WIEHL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Caulking materials made of synthetic material, of 

synthetic initial product and/or of rubber, particularly 
based on silicone. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0996855 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202010945 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lely Patent N.V., Cornelis van der Lelylaan 1, 3147PB 
MAASSLUIS, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry and agriculture. 
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; aforementioned products for 
industrial and agricultural use; cleaning preparations 
used in agricultural holdings. 

  Klasse 7   Agricultural machines; stall supply machines, stall 
supply robots and stall supply systems; machines, 
robots and systems for animal feeding; milking 
machines; milk extracting machines and robots; parts 
for the aforesaid goods not included in other classes; 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators; milking machines with built-in control units, 
milking clusters, take-offs, milk meters, vacuum 
connectors and couplings, sold as a unit; automatic 
feeding and milking installations for animals, parts and 
components therefor, included in this class; vacuum 
pumps; manure processing apparatus for removing, 
treating, storing and spreading of manure; feed 
installations for storing, preparing and distributing feed, 
including hay, silage, cereals, concentrates, water, milk 
and foodstuff industry products for milk-producing 
animals, calves and other animals; agricultural 
machines; cleaning machines, robots and systems for 
removing, transferring and cleaning straw, sawdust 
and/or other products for covering stall floors; 
mechanical or robotic manure shovels and manure 
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shovelling installations; electric rinsing, washing and 
cleaning apparatus and/or instruments used in the 
cleaning of stalls, stall floors or stall surfaces, parts for 
the aforesaid goods not included in other classes; 
mechanical or robotic machines for moving fencing 
and/or other partitions for pastures and mechanical and 
moveable apparatus for holding livestock, parts for the 
aforesaid goods not included in other classes. 

  Klasse 9   Inspection, weighing, measuring, signalling and 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data processing equipment and 
computers; computers and data processing equipment 
for controlling, checking, measuring, signalling and 
monitoring production parameters for livestock 
breeding, livestock feeding and milk production, 
including installations for recording the quantity of milk; 
computer programs in machine-readable form; 
instruments for measuring milk quality parameters; 
hardware and software-based computer systems for 
the management, monitoring and checking 
(supervision) of livestock, including sensors, automatic 
identification, activity monitoring, feed analysis and 
checking of the quantity and quality of milk; 
transponders and reading apparatus for identifying 
animals; pulsators; surveillance cameras and monitors; 
measuring, regulating, controlling and checking 
(supervision) apparatus and instruments used in 
connection with agricultural machines, milking 
machines, agricultural machines, cleaning machines, 
robots and systems for removing, moving and cleaning 
straw, sawdust and/or other products for covering stall 
floors; electronic apparatus and programs for 
processing and/or storing and/or presenting data used 
in connection with agricultural machines, cleaning 
machines, robots and systems for removing, moving 
and cleaning straw, sawdust and other products for 
covering stall floors; electric fences. 

  Klasse 11   Apparatus for lightning, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes (except heat exchangers); 
watering installations for animals, including water 
throughs, sucking nipples; watering pumps for animal 
feeding; milk filters; apparatus for refrigerating and 
storing milk on farms and associated apparatus for 
cleaning, water heating and vacuum generating; 
watering installations, watering robots and watering 
systems for livestock. 

  Klasse 28   Toys, games and playthings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1010427A 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202202055 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.28, BX, 1182340 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Recticel Bedding Belgium, B.V., Diebeke 20, 9500 
GEERAARDSBERGEN, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Bedroom furniture; mattresses, beds, bedbases, 

pillows, bolsters. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2009.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1010427 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1133626C 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202202056 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.08, GB, 2623879 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, DE19808 
WILMINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1133626 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1164025 
(151) Int.reg.dato: 2013.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109413 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, 8660 
SKANDERBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Flow meters for use in measuring, recording, 

collecting and/or monitoring water consumption in 
households and transmitting data relating thereto; utility 
meters for use in measuring, recording, collecting 
and/or monitoring water consumption in households, 
including fluid flow meters, ultrasonic flow meters, water 
meters, and apparatus and instruments, not included in 
other classes, used as auxiliary equipment in 
connection with utility meters; electronic instruments, 
including transmitters, receivers and transceivers for 
the reception, collection and transmission of data 
relating to measuring and monitoring of water 
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consumption in households via wired or wireless 
networks, telecommunication networks or computer 
networks. 

  Klasse 35   Recording, collecting and processing of data relating 
to the measurement, recording, collection, monitoring, 
reading, remote reading, and billing of water 
consumption in households and the making up of 
statements, evaluations and statements of account in 
connection therewith. 

  Klasse 37   Installation, configuration, maintenance and repair of 
apparatus and instruments for measuring, recording, 
collecting, monitoring, reading, and/or remote reading 
of consumption data related water consumption in 
households. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1405809 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109415 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gevorkyan Arutyun Martikovich, Rossiyskaya St., h. 
138 , of. 120, 350000 KRASNODAR, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; cocktails, 

non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-
alcoholic; beer; cider, non-alcoholic; vegetable juices 
[beverages]; fruit juices; preparations for making 
liqueurs; must; grape must, unfermented; beer wort; 
malt wort; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops 
for making beer; essences for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beer; arrack [arak]; 
brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; digesters 
[liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; distilled 
beverages; mead [hydromel]; peppermint liqueurs; 
bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; 
fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1453660 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202105530 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.04.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Fliteboard Pty Ltd, C/- PKF Melbourne, L12 440 Collins 

St, VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7 Motors and engines (except for land vehicles); engines 

and motors for marine craft; machine tools; marine 
machines; motors for electric surfboards and hydrofoils; 
parts, fittings and accessories for the aforementioned 
goods. 

  Klasse 12 Apparatus for locomotion by water; marine vehicles; 
motorised surfboards; aerofoils for water vehicles; 
hydrofoils in this class; electrically powered watercraft; 
parts, fittings and accessories for the aforementioned 
goods. 

  Klasse 28 Surfboards; hydrofoils for surfing; sports hydrofoils for 
surfing; foils for surfing; electric foils for surfing; parts, 
fittings and accessories for the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1471516 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201907969 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Granini France SAS, 138, rue Lavoisier, 71000 

MÂCON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Frozen, preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products. 

  Klasse 30   Coffee, tea, beverages made from tea, fruit tea and 
herbal tea, cocoa; sweetmeats [candy], fruit gums; 
edible ices. 

  Klasse 32   Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; lemonades; fruit beverages and fruit juices; 
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non-alcoholic beverages containing tea, fruit tea and 
herbal flavourings; syrups and other preparations for 
making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486362 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202108975 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ajinomoto Co Inc, 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 

104-8315 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Glue and adhesives for industrial purposes; industrial 
chemicals; sealants for use in the manufacture of 
semiconductors; dispersing agents; fire retardants; 
silane coupling agents; activated carbon; chemical 
preparations for scientific or research use, other than 
for medical or veterinary use; cell growth media for 
scientific or research purposes; reagents for scientific 
or research use; cell culture reagents for scientific or 
research purposes; higher fatty acids; chemical 
compositions for developing photographs; reagent 
paper, not for medical purposes; artificial sweeteners; 
flour and starch for industrial purposes; unprocessed 
synthetic resins; unprocessed artificial resins; 
unprocessed polymer resins; unprocessed plastics; 
silicones; pulp made of wood, paper, rag or straw; 
biological preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; by-products of the processing of 
cereals for industrial purposes; amino acid for industrial 
purposes; surface-active chemical agents; plant growth 
regulating preparations; fertilizers. 

  Klasse 5   Nutritional supplements; dietary supplements; 
pharmaceuticals; medicines for veterinary purposes; 
bacteriological culture mediums for medical purposes; 
cell growth media for medical purposes; chemical 
reagents for medical purposes; chemical reagents for 
veterinary purposes; reagent paper for medical 
purposes; greases for medical purposes; adhesive 
tapes for medical purposes; sanitary pads; cotton wool 
for medical purposes; sticking plasters for medical 
purposes; materials for dressings; babies' diapers; 
diapers for incontinence; diaper covers; mothproofing 
paper; lacteal flour for babies; powdered milk for 
babies; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; 
beverages for babies; feed additives for dietary 
supplemental purposes, not for medical purposes; 
nutritional supplements for animal foodstuffs, not for 
medical purposes; feed additives for dietary 
supplemental purposes, mainly consisting of protein, 

not for medical purposes; amino acids for medical 
purposes. 

  Klasse 29   Instant soup; preparations for making soup; soup; 
bouillon; broth; processed meat; preserved meat; 
frozen meat products; processed seafood; preserved 
seafood; frozen processed seafood; processed shrimp; 
processed shellfish; frozen vegetables; processed 
vegetables; preserved vegetables; frozen fruits; 
processed fruits; preserved fruits; croquettes; milk 
products; milk; powdered milk, not for babies; milk 
substitutes. 

  Klasse 30   Seasonings, other than spices; cooking salt; sauces 
[condiments]; premixed sauces; salad dressings; 
mayonnaise; sugar; natural sweeteners; coffee; instant 
coffee; coffee-based beverages; coffee-based 
beverages containing milk; cocoa; tea; tea-based 
beverages; instant tea; cereal preparations; processed 
rice products; breadcrumbs; noodles; instant noodles; 
Chinese stuffed dumplings; sushi; ravioli; spring rolls; 
stir-fried rice; confectionery; pancakes; bread; 
sandwiches; hamburgers [sandwiches]; pizzas; hot 
dogs [sandwiches]; meat pies; instant confectionery 
mixes. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages in 
the form of jellies; non-alcoholic beverages flavored 
with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; 
non-alcoholic fruit extracts; preparations for making 
non-alcoholic beverages; sports beverages; protein-
enriched sports beverages; powders for effervescing 
beverages; fruit juices; non-alcoholic vegetable juice 
beverages; lemonade; smoothies; mineral water 
[beverages]; whey beverages; syrups for making non-
alcoholic beverages; powders for the preparation of 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1492554 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006654 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Hut.com Limited, Meridian House, Rudheath 
Gadbrook Park, CW97RA NORTHWICH, CHESHIRE, 
Storbritannia 

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

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Nutritional supplements; amino acid supplements; 
vitamin supplements; food supplements; mineral 
supplements; food supplements for dietetic use; herbal 
extracts for medical purposes; meal replacement 
powders; nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement; protein supplements; carbohydrate 
supplements. 

  Klasse 29   Vitamin, protein and mineral enriched foods and 
foodstuffs, namely, dried or cooked fruits and 
vegetables, edible seeds, edible nuts, plant-based 
foodsnack foods, nut-based snack foods and food bars, 
vegetarian and vegan substitute meat, vegetarian and 
vegan substitute poultry, vegetarian and vegan 
substitute game, vegetarian and vegan meat 
substitutes, peanut butter, almond butter, cashew 
butter, soups made with vegetables, dairy substitutes, 
namely, soy milk, almond milk, oat milk, jellies, jams, 
compotes, vegetarian and vegan based yoghurts; 
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protein-based nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement, namely mixes for making beverages 
made from vegetarian and vegan ingredients; 
vegetarian and vegan dried milk substitute-based 
products for use as meal replacements, vegetarian and 
vegan edible oils; edible nuts. 

  Klasse 30   Flapjacks; caramel confectionery; caramel and 
hazelnut confectionery; flavourings for food and 
beverages; carbohydrate-based nutritional drink mix for 
use as a meal replacement; food supplements (non-
medicated) being glucose confectionery; chocolate 
coated protein based confectionery; plain vegetarian 
and vegan protein based confectionery; prepared 
meals made of pasta, rice or noodles; coffee. 

  Klasse 35   Retail services, online retail services, mail order retail 
services, retail services by means of privately run or 
hosted parties, all in the field of foodstuffs, drinks, 
clothing, household containers and implements, kitchen 
containers and implements, nutritional supplements, 
vitamin supplements, food and drink supplements, meal 
replacement powders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1496495 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202105921 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 United Consortium Netherlands B.V., Siriusdreef 17, 
2132WT HOOFDDORP, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cleaning preparations; cleaning sprays; massage oils 

and lotions; moisturizers; body cream; bath cream; 
perfumery; cosmetics; anti-aging serums; serums for 
cosmetic purposes; cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated. 

  Klasse 5   Vaginal lubricants; hygienic lubricants; personal 
sexual lubricants; silicone-based personal lubricants; 
water-based personal lubricants; lubricants for medical 
use; sexual stimulant gels; preparations for facilitating 
sexual coupling; sanitary preparations and articles; 
dietary supplements; serums; herbal male 
enhancement creams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1500903 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201915900 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.11.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.10, CH, 734074 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Web 3.0 Technologies Foundation, Reiffergässli 4, 
6300 ZUG, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for blockchain, cryptocurrency (cryptographic
currency), digital currency and digital assets; software 
for encryption; apparatus for input, extraction, 
transmission and storage of digital files and data; 
software for interacting with blockchains; software for 
creating blockchains; software for creating, purchasing, 
negotiating, exchanging, tracking and storing 
cryptocurrency (cryptographic currency), digital 
currency and other digital assets; software for and 
based on technology for a ledger simultaneously 
recorded and synchronized on a computer network for 
transmission of data between connected computer 
hardware; software for and based on distributed ledger 
technology; software enabling software development in 
the field of cryptocurrency (cryptographic currency), 
digital currency and decentralized applications; 
software for clearing transactions (exchange), for 
settlement services, for clearing settlement of financial 
assets and for transactions, managing transfer of 
financial and non-financial securities assets, physical 
goods, digital rights and digital encryption keys for 
documents and document files; software for recording 
financial and non-financial data and information on a 
cryptographic ledger or a shared cryptographic ledger; 
software for recording and processing data and 
information in a cryptographic ledger or a shared 
cryptographic ledger; computer hardware and software 
for database management; data loggers, namely 
computer hardware and software for data collection and 
maintenance; data processing systems; digital signs; 
digital recording media; electronic databases recorded 
on computer media; data banks (software); software for 
processing digital files; downloadable computer 
software for use in the field of crypto-crime, 
cryptocurrency (cryptographic currency) and digital 
currency; software for use in connection with 
technology for transmission of data between computer 
hardware and connected firmware; computer hardware, 
firmware and software for recording and management 
of financial data and information in a cryptographic 
ledger or a shared cryptographic ledger; computer 
hardware, firmware and software enabling users to 
perform electronic business transactions via a global 
computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1507593 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202000176 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.29, EM, 4017014 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ITALFARMACO, S.A, c/ San Rafael, N°3, Polígono 
Industrial de Alcobendas, 29108 ALCOBENDAS 
(MADRID), Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical products for the treatment of 
schizophrenia, bipolar disorder and major depressive 
disorder; sedative-hypnotic drugs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1518967 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202003465 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.26, CH, 12667/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dufry International AG (Dufry International SA) (Dufry 

International Ltd), Brunngässlein 12, 4052 BASEL, 
Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35 Retail sale services, the bringing together, for the 
benefit of others, of newspapers, magazines, books, 
including downloadable electronic formats of these 
publications, confectionery products and snack food, 
non-alcoholic drinks, including bottled water, juice and 
carbonated soda drinks, clothing, films, travel 
necessities and souvenirs, namely, postcards, books, 
pens, lighters, glasses, key rings, fridge magnets, 
mugs, cups, calendars, booklets, bookmarkers, 
drawing pads, note books, travel guide books, souvenir 
bags, non-prescription (over the counter) medication, 
personal electronics, DVDs and CDs, greeting cards 
and stationery supplies; the bringing together, for the 
benefit of others, of newspapers, magazines, books, 
including downloadable electronic formats of these 
publications, confectionery products and snack food, 
non-alcoholic drinks, including bottled water, juice and 
carbonated soda drinks, clothing, films, travel 
necessities and souvenirs, namely, postcards, books, 
pens, lighters, glasses, key rings, fridge magnets, 
mugs, cups, calendars, booklets, bookmarkers, 
drawing pads, note books, travel guide books, souvenir 
bags, non-prescription (over the counter) medication, 
personal electronics, DVDs and CDs, greeting cards 
and stationery supplies (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; commercial management, 

organization and commercial administration of kiosks 
for newspapers, bookstores, gift shops and specialized 
retail stores; strategic business planning and 
consultancy services with respect to establishment and 
operation of franchises, namely, technical support in 
the establishment and operation of kiosks for 
newspapers, bookstores, gift shops and specialized 
retail stores; advisory services in the areas of strategic 
business planning, franchise establishment and 
operation, as well as management of convenience 
stores. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.10.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1520724 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202003830 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.19, LI, 2019-227 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the design of an apple with a bite 

removed and the word "News". 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Compiling indexes of information available on global 
computer networks and other electronic and 
communications networks for others; searching for 
information, and retrieval of business information in 
sites and other resources available on global computer 
networks and other electronic and communications 
networks for others; organizing content of information 
provided over a global computer network and other 
electronic and communications networks according to 
user preferences, namely, providing customized 
computer searching services in the nature of searching 
and retrieving information at the customer's specific 
request via the Internet; providing business, consumer, 
and commercial information over computer networks 
and global communication networks; advertising, 
marketing, and promotion services; retail store services 
provided via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks featuring books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals and other 
publications on a wide range of topics of general 
interest; retail store services in the field of books, 
magazines, periodicals, newsletters, journals and other 
publications on a wide range of topics of general 
interest, provided via the Internet and other computer, 
electronic and communications networks; subscription 
services, namely, providing subscriptions to text, data, 
image, audio, video, and multimedia content, provided 
via the Internet and other electronic and 
communications networks; providing subscription 
services of downloadable pre-recorded text, data, 
image, audio, video, and multimedia content for a fee or 
pre-paid subscription, via the Internet and other 
electronic and communications networks. 

  Klasse 41   Providing entertainment, sports, music, entertainment 
and educational information, news, current events, and 
arts and culture programming via websites and 
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computer applications; providing entertainment services
in the nature of continuing programs in the fields of 
sports, music, news commentary and commentary in 
the field of entertainment, news, and current events by 
means of telecommunications networks and computer 
networks, and the Internet; current event news 
reporting; current event news reporting, namely, 
providing current event news by means of 
telecommunications and computer networks; 
publication of books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other 
publications; providing non-downloadable books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications via websites and 
computer applications. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software; 
providing online non-downloadable software for 
providing a user-customized feed of news, sports, 
weather, commentary, and other information, content 
from periodicals, blogs, and websites, and other text, 
audio, video, and multimedia content; computer 
services, namely, creating computer network and 
communications networks-based indexes of 
information, websites and resources available on global 
computer networks and other electronic and 
communications networks for others; providing online 
non-downloadable software for accessing, searching, 
browsing, displaying, reading, recommending, sharing, 
posting in social media, organizing, annotating, and 
archiving content from newspapers, periodicals, blogs, 
and websites, news, sports, weather, commentary, and 
other information, and other text, data, graphics, 
images, audio, video, and multimedia content; hosting 
an Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and other 
documents; providing search engines for obtaining data 
via the Internet and other electronic communications 
networks; providing online non-downloadable 
application development software; technical support 
and consultation services for developing computer 
applications; hosting information, sites, and other 
resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for 
others; providing a website featuring technology 
enabling users to upload, store, share, view and post 
images, audio, videos, online journals, blogs, podcasts, 
and multimedia content. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1526181 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202010442 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.19, FR, 4625721 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SAVE STORE, 14 avenue de l'Arche, Immeuble 

Colisée, ZAC Danton, 92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 40   Recycling of used apparatus for household use or 
electrical household appliances, audiovisual 
equipment, electrical, electronic and computer 
products, mobile telephones, smartphones, computers, 
multimedia tablets; processing of waste from used 
apparatus for household use or electrical household 
appliances, audiovisual equipment, electric products, 
electronic products, computer products, mobile 
telephones, smartphones, computers, multimedia 
tablets; consulting, assistance and information services 
regarding recycling and processing of waste from 
apparatus for household use or electrical household 
appliances, audiovisual equipment, electric and 
electronic equipment; custom assembling of electronic 
components for mobile telephones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1530156 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202006186 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.09, CH, 740387 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEGAFLEX DPA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ABB Schweiz AG, Bruggerstrasse 66, 5400 BADEN, 
Sveits 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

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

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, 
transforming, accumulating electricity, namely 
distribution systems for electric current (Uninterruptible 
Power Supply installations). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531382 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202006500 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.23, CH, 737727 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, Moosacher Str. 80, 

80809 MÜNCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detection, testing, 
control, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmission, 
reproduction or processing of sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage media; 
coin-operated mechanisms; cash registers, calculating 
devices; computers and computer peripheral devices; 

diving suits, diving masks, earplugs for divers, nose 
clips for divers and swimmers, gloves for divers, 
breathing apparatus for diving; fire extinguishers. 

  Klasse 11   Equipment and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generation, cooking, drying, ventilation, 
water supply and sanitary purposes. 

  Klasse 12   Alarm systems for land vehicles. 
  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design services related thereto; industrial analysis, 
industrial research and industrial design services; 
quality control and authentication services; design and 
development of computer hardware and computer 
software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1539260 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109641 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 iSYS Medizintechnik GmbH, Bergwerksweg 21, 6370 
KITZBÜHEL, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical instruments and devices, especially for 

minimally invasive operations; medical navigation and 
referencing devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1540337A 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202202057 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.02.10 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.10, US, 88791296 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Santen Pharmaceutical Co., Ltd, 4-20 Ofuka-cho, Kita-
ku, 530-8552 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Ophthalmic pharmaceutical preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1540337 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.02.21 - nr 08/22

101 
 

(111) Int.reg.nr: 1546934 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202010426 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.23, US, 88737906 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOUSE OF SKYE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dulce Bestia LLC, 100 Whitefish Hills Drive, MT59937 
WHITEFISH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Class 9: Sunglasses; eyeglasses; eyewear cases; 

eyewear pouches; eyewear accessories, namely, 
straps, neck cords and head straps; eye glass cords; 
eyeglass frames; spectacles; spectacle cases; goggles; 
life jackets for pets; ear buds; headphones; carrying 
cases and protective covers for personal electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, 
personal digital assistants, tablet computers, laptops 
and electronic reading devices; goggles for sports. 

  Klasse 14   Jewelry and jewelry bracelets featuring animal 
leashes as an integral component; jewelry; bracelets; 
jewelry chains of precious metal for bracelets; watches; 
watch bands; watch straps; rings; jewelry chains; 
jewelry boxes; pet jewelry; jewelry charms; necklaces; 
earrings; ear clips; cuff links; ankle bracelets; brooches; 
jewelry pins; cases adapted for holding watches; 
decorative boxes made of precious metal; jewelry 
boxes; jewelry cases; tie clips. 

  Klasse 18   Animal leashes featuring jewelry bracelets as an 
integral component; animal leashes; handbag handles; 
purse handles; pet hair ornaments; pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes or collars; pet 
accessories, namely, specially designed canvas, vinyl 
or leather bags for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for pet waste; 
pet apparel; bags for carrying pets; pet shoes for dogs 
and cats; all-purpose carrying bags; handbags; 
shoulder bags; evening bags; cosmetic bags sold 
empty; leather shoulder belts; wallets; credit card 
cases; business card cases; key cases; purses; leather 
pouches; tote bags; travel bags; duffle bags; suit bags; 
garment bags for travel; gym bags; messenger bags, 
tie cases; backpacks; attaché cases; satchels; 
suitcases; trunks; luggage; umbrellas; reusable 
shopping bags; travel kit bags sold empty; pet carriers 
[bags]; pet collars; leather leads; harnesses; clothing 
for pets; pet hair bows; jewel encrusted purse handles. 

  Klasse 21   Pet brushes; pet feeding dishes; pet feeding and 
drinking bowls; pet treat jars; household storage 
containers for pet food; potties for pets. 

  Klasse 25   Clothing, namely, t-shirts, tops, tank tops, underwear, 
pajamas, leggings, socks, headwear, hats, caps being 
headwear, headbands, neckties, bow ties, ascots, 
scarves, shawls, gloves, mittens, belts, footwear, 
swimwear, tights, jackets, bras, lingerie, skirts, dresses, 
sweaters, shapewear. 

  Klasse 35   Retail store services featuring jewelry, eyewear, pet 
supplies and pet accessories, bags, leather goods, 
clothing, footwear and fashion accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1546966 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202010431 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zanders & Partners Holding B.V., Brinklaan 134, 
1404GV BUSSUM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Consultancy and information concerning the providing 

of credit; consultancy and information concerning 
management of money and assets; consultancy and 
information concerning financial affairs relating to 
international payment transactions and risk 
management; consultancy, interim and project 
management concerning the providing of credit; 
financial affairs concerning treasury management; 
financing services for companies and risk management, 
namely management of financial risks and related 
treasury systems; management of transaction systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1547963 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202010817 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.03 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.02, CH, 736372 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 European Mobile Payment Systems Association, 
Stauffacherstrasse 31, 8004 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; marketing services; public relations 

services; commercial lobbying; market study; sales 
promotion for financial services and services in the field 
of electronic and mobile payments; sales promotion for 
telecommunication services and telecommunication 
goods; commercial business management; commercial 
management in the field of electronic marketplaces; 
services in the field of commercial administration and 
business management for performing accounting and 
invoicing for transactions of monetary value; 
commercial information agency services; compilation 
and provision of commerial information on a website; 
assistance in the context of concluding commercial 
transactions for others, including information relating 
thereto; collection and systematization of data in 
databases, in particular electronic processing of 
commercial and financial processes, and of transaction 
data in payment operations; consultancy relating to 
data processing; advisory services for all the aforesaid 
services; all the aforesaid services also provided by 
electronic means. 

  Klasse 36   Financial sponsorship and funding of 
telecommunication networks and telecommunication 
services; financial sponsorship and funding of mobile 
payment systems; financial affairs; financial clearing 
operations; monetary affairs; fund transfer services and 
electronic payments; payment transaction services; 
carrying out cashless payment transactions; payment 
services provided via wireless telecommunication 
apparatus and devices; processing of payment 
transactions via the Internet; providing information with 
respect to financial and monetary matters; providing 
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information in connection with cashless payments; 
providing information concerning mobile payment 
systems; financial information by means of websites; 
advisory services for all the aforesaid services; all the 
aforesaid services also provided by electronic means. 

  Klasse 38   Telecommunications; data and information 
transmission between customers and companies by 
telecommunication means, by computer as well as by 
electronic means; information on electronic 
transmission of data and information by electronic 
communication and by electronic means; providing 
access to global computer networks and computer 
databanks; providing user access to Internet portals, 
databases and application software in the field of 
mobile operating systems (mobile apps) for analyzing 
transaction data in payment operations; consultancy in 
the field of electronic transmission of documents, data 
and information; consultancy with respect to information 
transmission between customers and companies by 
telecommunications, by computer or by electronic 
channels; rental of access time to databases in the field 
of performing and invoicing accounting, cashless 
payments and transactions of monetary value; advisory 
services for all the aforesaid services. 

  Klasse 41   Training and continuous training; training and further 
training in the field of cashless payment, electronic or 
mobile payment systems and in the field of mobile 
payment system interoperability; arranging, conducting 
and performing of conferences, congresses and 
symposiums; arranging, performing and conducting of 
conferences, congresses, symposiums, seminars, 
workshops and colloquiums in relation to cashless 
payment, electronic and mobile payment systems and 
in the field of mobile payment system interoperability; 
provision of non-downloadable online electronic 
publications; drafting and publication of texts other than 
advertising texts; publication of printed matter with 
information and data about the development, use and 
interoperability of cashless and mobile payment 
systems; advisory services for all the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research works; scientific and technological services as 
well as research work concerning cashless payment as 
well as electronic and mobile payment systems and 
mobile payment system interoperability; creating 
analyses for promoting telecommunication system 
interoperability; creating analyses for promoting and 
propagating mobile payment systems; technical 
analyses, namely, formulation, definition, further 
development, implementation and monitoring of 
technical standards and guidelines; technical analyses, 
namely, formulation, definition, further development, 
implementation and monitoring of technical standards 
and guidelines in the field of telecommunication, 
cashless payments and mobile payment systems; 
development of technical monitoring methods; testing 
services for the certification of quality or standards; 
testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for certification purposes; conducting 
technical quality inspections and audits as well as 
advice in this field; quality control services for 
certification purposes; certification of processes, 
equipment and facilities in the field of information 
technology, including granting test symbols and 
certificates; quality control of computer systems; 
software quality control; compliance testing services; 
technological authentication services; manufacturing 
operation monitoring for quality assurance; quality 
assessment; quality control with a view to certification; 
certification of data transmitted by telecommunication; 
rental of payment terminals; rental of computational 
capacities for data processing in the context of 
performing and invoicing for accounting entries, 
cashless payments and transactions of monetary value; 
providing research information; providing research 
information in the field of mobile payment systems; data 
security services; design, development and updating of 
software and computer hardware; development of 

application software in the field of mobile operating 
systems (mobile apps); development of computer 
software and data processing software for electronic 
commerce portals; scientific and technological services, 
in particular for communication systems, in the field of 
mobile operating systems (mobile apps), for electronic 
commerce portals, to enable the electronic 
transmission of data and information for enabling 
electronic signatures; all the aforesaid services also in 
the field of mobile payment systems, advisory and 
information services concerning all the aforesaid 
services; monitoring, analysis and evaluation of 
transaction data in payment and capital transactions. 

  Klasse 45   Legal services; consultancy and legal advice on 
telecommunication legislation, of banks and security, 
on guidelines and requirements; providing information 
on the legislation development in the field of 
telecommunication, payments, data protection, security; 
checking standards, guidelines and practices to assure 
compliance with laws and regulations; providing 
information in connection with standards, trading and 
manufacturing standards; lobbying services, except for 
economic purposes; promoting the interests of 
businesses and of non-profit organizations in the fields 
of politics, legislation and regulation (lobbying services);
promoting the interests of businesses and of non-profit 
organizations (lobbying services) in the field of cashless
payments and development of mobile payment 
systems; promoting the development of mobile 
payment systems (lobbying services); lobbying 
services, namely, promoting, developing, facilitating 
and controlling mobile payment system interoperability; 
development and promotion of homogeneous principles 
and compliance rules through an industry code of 
conduct; promotion and development of non-technical 
standards, norms and specifications in connection with 
the possibility of global and cross-border use of mobile 
payment systems; representation of the interests of 
members in connection with the subject areas of 
regulation and legislation; granting of licenses; 
licensing of databases; legal administration of licenses; 
advisory services for all the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1548402 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202010882 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.03 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.11, DE, 30 2019 027 

874 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 chargeIQ GmbH, Untertorstrasse 19, 70771 
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software and mobile applications [apps] 

relating to the energy sector, in particular in the field of 
e-mobility for vehicles; computer software and mobile 
applications [apps] that enable communication between 
participants in the electricity market, in particular 
between providers and consumers of electrical power 
for electric vehicles; computer software and mobile 
applications [apps] for controlling an intelligent power 
grid; computer software to enable the provision of 
information via communications networks; software and 
mobile applications for locating charging stations for 
electric vehicles and other vehicles; software and 
applications [apps] for charging electric vehicles and 
other vehicles; downloadable software in the form of a 
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mobile application for providing information about fuel 
and/or charging stations for electric vehicles; software 
for controlling electrical energy, in particular for 
controlling charging processes. 

  Klasse 35   Brokering of contracts for the purchase and sale of 
goods and services, for others; brokering of contracts 
for the purchase and sale of electricity for vehicles; 
brokering of contracts for third parties, for the purchase 
of goods and / or the provision of services via the 
Internet; sales promotion for goods and services of third 
parties, in particular providing information about the 
goods and services, their availability, discounts, 
abatements and special offers, in particular in the area 
of e-mobility for vehicles;systemization and compilation 
of information into computer databases; procurement 
services for third parties [consumers and suppliers] in 
the area of energy procurement and energy supply, in 
particular in the area of e-mobility for vehicles; 
brokering of contracts for billing energy supplies for 
third parties; taking, processing and execution of sales 
orders in the field of energy supply, especially in the 
area of e-mobility for vehicles. 

  Klasse 42   Software as a service [SaaS] for collecting, storing 
and analysing data for the consumption of electrical 
energy; software as a service [SaaS] for controlling and 
managing the supply and consumption of electrical 
energy; software as a service [SaaS] for remote control 
of charging processes; software as a service [SaaS] for 
controlling an intelligent power grid; technological 
services, namely software installation and 
maintenance; technical consultancy services, especially
in the area of energy procurement and e-mobility; 
engineering services; technical and scientific advice 
relating to power supply, power distribution and use; IT 
services, namely providing a cloud-based software 
solution for collecting and analysing data for the use of 
electrical energy; IT services, namely the provision of a 
cloud-based software solution for brokering contracts 
between providers and consumers of electrical energy, 
in particular for charging traction batteries for electric 
vehicles; IT services, namely the provision of a cloud-
based software solution for localizing power demands; 
technological analysis with regard to the energy and 
electricity and power demands of third parties. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1549859 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202011211 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.21, BX, 01401040 
(540) Gjengivelse av merket: 

SMALL MATTERS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SPIRID creation B.V., Saturnusstraat 81, 2516AG 'S-
GRAVENHAGE, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Security, monitoring and alarm installations; alarm 

surveillance apparatus and electric and electronic alarm
apparatus, systems and installations for protection 
against theft; electronic keys; remote controls; 
electronic or electric security equipment for stored 
valuables; protective cases [fitted holders] adapted for 
use to safely store high-tech RFID (radio frequency 
identification) or NFC (near field communication) cards, 
such as encoded public transport cards, credit cards 
and cards in the nature of admission tickets; parts for 
the aforesaid goods, not included in other classes; 
protective clothing, headgear, footwear, gloves, belts, 
masks, filters, goggles, visors; mobile telephones and 

holders therefor made of leather, other natural 
materials or plastic, and either with or without an 
electronic security device or alarm system; reading 
glasses and sunglasses and cases for these glasses; 
apps for the management of credit cards, passwords, 
personal data and information. 

  Klasse 16   Passport covers and passport cases; moneybands; 
copyholders; letter files; office stationery; pens; 
penholders; paper bags and sacks. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 
and traveling bags; umbrellas, parasols, canes and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
rucksacks; leather cases; purses, key holders (wallets) 
and wallets made of leather, other natural materials or 
plastic, and either with or without an electronic security 
device or alarm system. 

  Klasse 35   Wholesale services and retail services and import-
export agency services of security, monitoring and 
alarm installations, alarm surveillance apparatus, 
electric and electronic alarm apparatus, systems and 
installations for protection against theft, electronic keys, 
remote controls, electronic or electric security 
equipment for stored valuables, protective cases [fitted 
holders] adapted for use to safely store high-tech RFID 
(radio frequency identification) or NFC (near field 
communication) cards, encoded public transport cards, 
credit cards and cards in the nature of admission 
tickets, parts for the aforesaid goods, protective 
clothing, headgear, footwear, gloves, belts, masks, 
filters, goggles, visors, mobile telephones and holders 
therefor made of leather, other natural materials or 
plastic, and either with or without an electronic security 
device or alarm system, reading glasses and 
sunglasses and cases for these glasses, apps for the 
management of credit cards, passwords, personal data 
and information, passport covers and passport cases, 
moneybands, copyholders, letter files, office stationery, 
pens, penholders, paper bags and sacks, leather and 
imitations of leather, animal skins, trunks and traveling 
bags, umbrellas, parasols, canes, walking sticks, whips, 
harness, saddlery, bags, rucksacks, leather cases, 
purses, key holders (wallets) and wallets made of 
leather, other natural materials or plastic, and either 
with or without an electronic security device or alarm 
system; aforementioned services also via the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1550258 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202011434 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.17 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.03, BG, 157207 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 5 Clover Hot 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", 1151 SOFIA, Bulgaria 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer gaming software; virtual reality software; 

games software; entertainment software for computer 
games; computer game programs; computer programs 
for recorded games; electronic components for 
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gambling machines; computer application software 
featuring games and gaming; computer software for the 
administration of on-line games and gaming; computer 
hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the Internet 
and via telecommunication network. 

  Klasse 28   Gaming machines for gambling; chips for gambling; 
mah-jong; arcade games; gambling machines operating 
with coins, notes and cards; games; electronic games; 
parlor games; gaming chips; gaming tables; slot 
machines [gaming machines]; LCD game machines; 
slot machines and gaming devices; coin-operated 
amusement machines; roulette chips; poker chips; 
chips and dice [gaming equipment]; equipment for 
casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; casino 
games; gambling machines and 

  Klasse 41   Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gambling 
halls; providing casino equipment [gambling]; gaming 
machine entertainment services; providing casino 
facilities [gambling]; gaming hall services; amusement 
arcade services; games equipment rental; rental of 
gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; sound 
recording and video entertainment services; hire of 
sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gambling 
services; provision of gaming facilities, gaming hall 
facilities, Internet casinos, online gaming services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1551064 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202011547 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Finsec S.r.l. in liquidazione, Via Gaetano Negri 4, 

20123 MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9    CD players; MP3 players; cellular telephones; 
scientific apparatus and instruments; nautical, 
surveying apparatus and instruments; electric cables; 
electric switches; electronic apparatus and instruments; 
televisions; decoders for television sets; radios; radio 
recorders; radio transmitters; radio telephones; record 
players; discs; magnetic tapes; audio and video tapes; 
cassette players; videotapes and video recorders; 

optical disc readers; photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring and signalling apparatus; 
television cameras; apparatus for filming and 
broadcasting TV shows; relays for radio and TV 
stations; radio and television aerials; radio lightwave 
data links; spectacles and sunglasses; lenses; 
checking, supervision, life-saving and teaching 
apparatus; coin or counter-operated apparatus; sound 
projectors and amplifiers; cash registers; calculating 
machines; fire extinguishers; computer programs, 
computers; printers for use with computers; cards and 
microprocessors for computers, modems, fax 
machines; telephone apparatus; protective helmets for 
sports and safety at work. 

  Klasse 12   Automobiles; trucks; mopeds; motorcycles; bicycles; 
tricycles; tarpaulins for cars; tyres and inner tubes for 
vehicles and motor vehicles in general; tractors; buses; 
vehicles and motor vehicles; aeroplanes; helicopters; 
gliders; boats; dinghies; ships; apparatus for locomotion
by land, air or water; motors and engines for land 
vehicles; components of bicycles, motorcycles, mopeds 
and motor vehicles; parts of boats and aeroplanes. 

  Klasse 25   Clothing for gentlemen, ladies and children in general, 
including clothing of leather; shirts; blouses; skirts; 
suits; jackets; trousers; shorts; jerseys; t-shirts; 
pyjamas; stockings; singlets; corsets; suspenders; 
underpants; brassieres; slips; hats; headscarves; ties; 
raincoats; overcoats; coats; swimming costumes; 
tracksuits; anoraks; ski pants; belts; fur coats; mufflers; 
gloves; dressing gowns; footwear in general, including 
slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1551501 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202011821 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 VMAX Global AG, Industrieweg 32, 4852 ROTHRIST, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric accumulators for vehicles, particularly for 
military drones, civilian drones, electrically powered 
hoverboards, electrically powered skateboards, self-
balancing electric scooters, electrically powered 
scooters and electric standing wheelchairs; chargers, 
particularly for electric batteries or electric 
accumulators, charging stations and columns for 
electric vehicles, particularly for military drones, civilian 
drones, electrically powered hoverboards, electric 
skateboards, self-balancing electric scooters, electric 
scooters and electric wheelchairs; devices, apparatus 
and systems consisting thereof for energy consumption 
analysis and control and for energy storage; batteries 
for electric vehicles, namely for military drones, civilian 
drones, electrically powered hoverboards, electric 
skateboards, self-balancing electric scooters, electric 
scooters and electric wheelchairs; battery charge 
monitors; battery charge indicators; electric charging 
outlets and plugs for vehicles, particularly for military 
drones, civilian drones, electrically controlled 
hoverboards, electrically controlled skateboards, self-
balancing electric scooters, electrically controlled 
scooters and electric standing wheelchairs. 
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  Klasse 12   Military drones; civilian drones. 
  Klasse 28   Remote-controlled electronic toy vehicles, namely 

drones, electrically powered hoverboards, skateboards, 
electric scooters or roller skates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1551751 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202011867 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.24 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.17, EM, 018196889 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 INRO Rohstoffhandel GmbH, Leiderer Strasse 12, 

63811 STOCKSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants, mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; materials of metal for railway tracks; cables 
and wires of common metal (included in this class); 
pipes and tubes of metal; barrels of metal. 

  Klasse 20   Casks, not of metal. 
  Klasse 35   Consultancy services regarding business strategies; 

operational business assistance to enterprises; 
inventory management; maintenance of repair 
databases; evaluation of results from a repair database.

  Klasse 39   Transport, transportation, storage and delivery of 
industrial raw materials and other goods for industrial 
use; packaging and storage of goods; container 
storage; container handling; rental of warehouses, 
areas, racks [furniture], units and containers for storage 
and transport; rental of track capacity for the transport 
of goods. 

  Klasse 40   Treatment and conversion of raw materials and 
industrial raw materials; waste processing services, 
waste processing, recovery of waste; customised 
manufacture and production for the industry and 
commerce; waste management services [recycling]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1552114 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202011928 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 SHUANG QI 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 "SHUANG" means "both", "QI" means "blessing", the 
trademark as a whole has no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Suzhou Shuangqi Automation Equipment Co., Ltd, 

No.1189, Peace Road, Linhu Town, Wuzhong District, 
SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Belt conveyors; conveyors; lifts, other than ski-lifts; 

handling apparatus for loading and unloading; belts for 
conveyors; sifting installations; sorting machines for 
industry; derricks; conveyors [machines]; elevators; 
cranes [lifting and hoisting apparatus]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.02.21 - nr 08/22

106 
 

(111) Int.reg.nr: 1555412 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202012950 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BigHit Music Co., Ltd, 42, Hangangdaero, Yongsan-gu, 

SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Air fragrancing preparations; cosmetic preparations for 

the care of mouth and teeth; pre-moistened cosmetic 
tissues; beauty soap; mouthwashes, not for medical 
purposes; non-medicated body care preparations; non-
medicated pet shampoo; shampoos; toiletry 
preparations; cleaning and polishing preparations; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; cleaning preparations; laundry 
preparations; cosmetics for animals; essential oils; 
adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for 
artificial nails; soaps for personal use; detergents, other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; dentifrices; colour-removing 
preparations; permanent wave preparations; fragrances 
and perfumery; perfumes and toilet waters; hair care 
preparations; beauty masks; cosmetic facial masks; 
cosmetics; incense; nail polish; shaving preparations. 

  Klasse 9   3D spectacles; CDs; DVDs; goggles for sports; 
computer game software, recorded; downloadable 
multimedia file; application software for smart phone; 
electronic publications, downloadable; downloadable 
video recordings; downloadable music files; digital 
cameras; blank disks; animated cartoons; batteries; 
wireless chargers; video cassettes; sunglasses; 
software; swimming face masks; wireless headsets for 
smartphones; protective films adapted for smartphones; 
eyeglasses; phonograph records; pre-recorded DVDs 
featuring music; audio recordings featuring music; 
apparatus for broadcasting, recording, transmission or 
reproduction of sound or images; apparatus for 
broadcasting, recording, transmission or reproduction 
of sound, data or images; headsets for mobile 
telephones; ear phones; digital music downloadable 
from the Internet; electronic cables; downloadable 
emoticons for mobile phones; electric batteries; selfie 
sticks [hand-held monopods]; computers; computer 
programs and software; computer hardware; 
headphones; protective helmets; cell phones; cell 
phone cases; smartwatches; dust masks; protective 
masks; cases for smartphones; cell phone straps; 
electronic sheet music, downloadable; downloadable 
multimedia files; downloadable image files; musical 
video recordings; tripods for cameras. 

  Klasse 14   Watchstraps made of leather; leather key chains; shoe 

jewellery; earrings; precious metals; precious metals 
and alloys thereof; precious jewels; jewellery made of 
precious metals; works of art of precious metal; 
precious metal trophies; metal key rings; 
commemorative coins; necklaces [jewelry]; unwrought 
precious stones; jewelry; jewelry boxes; gemstones; 
watches; clocks and parts therefor; charms for key 
rings; charms for key chains; paste jewellery; cuff links; 
plastic key chains; synthetic precious stones. 

  Klasse 16   Graphic prints; graphic prints and representations; 
graphic representations; stationery; adhesives for 
stationery and household use; photograph album 
pages; photograph album pages; books; craft paper 
[arts and crafts]; stickers [stationery]; passport cases; 
printed periodicals in the field of music; printed matter; 
photographs [printed]; boxes of paper or cardboard; 
paper bags; flags and pennants of paper; labels of 
paper or cardboard; bunting of paper; paper tissues; 
decorative garlands of paper for parties; paper patterns; 
printed publications; typewriters and office requisites 
[except furniture]; labels of cardboard; packaging boxes 
of cardboard; plastic materials for packaging; paper for 
wrapping and packaging; school supplies [stationery]; 
toilet paper. 

  Klasse 18   Bags; leather; leather thongs; labels of leather; boxes 
of leather or leatherboard; furniture coverings of 
leather; pouches for holding make-up, keys and other 
personal items; reins for guiding children; credit card 
cases [wallets]; bags for carrying pets; clothing for pets; 
parasols [sun umbrellas]; credit card holders; luggage 
label holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
imitation leather; purses; canes; cosmetic cases sold 
empty. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors [looking glasses]; fishing chairs; 
mattresses; mattress cushions; storage drums of 
plastic; hand-held flat fans; furniture fittings, not of 
metal; hand-held supermarket shopping baskets, not of 
metal; kennels for household pets; picture frames; 
picture and photograph frames; umbrella stands; 
mobiles [decoration]; bedding, except linen; sleeping 
bag pads; beds; camping furniture; chests of plastic; 
plastic key cards, not encoded and not magnetic. 

  Klasse 21   Containers for household or kitchen use; pill boxes for 
personal use; vases; lunch pails; crockery; drinking 
troughs for animals; bath sponges; decorative glass 
bottles; drinking bottles for sports; plastic bottles; 
refrigerating bottles; water bottles; insulating flasks; 
isothermic bags; vacuum bottles; coffee pots not of 
precious metal; soap dispensers; cooking utensils, non-
electric; place mats, not of paper or textile; combs and 
sponges; dusting apparatus, non-electric; brushes; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
services [dishes]; waste baskets; cloths for cleaning 
spectacles; portable cooking kits for outdoor use; oven 
gloves; bathroom towel holders; glass bulbs 
[receptacles]; glass flasks [containers]; boxes of glass; 
porcelain ornaments; coin banks; bottle openers, 
electric and non-electric; pet brushes, electric; boxes 
for dispensing paper towels; kitchen containers; kitchen 
utensils; candelabra [candlesticks]; toothbrushes; 
portable pots and pans for camping; cosmetic utensils; 
toilet utensils; make-up removing appliances; portable 
beverage container holders. 

  Klasse 24   Draperies [thick drop curtains]; ribbonlike fabrics; bath 
mitts; non-woven textile fabrics; shower curtains; towel 
sheet; interior decoration fabrics; blankets for 
household pets; face cloths; quilts; fabric imitating 
animal skins; kitchen towels of textile; fabric; curtains of 
textile or plastic; labels of textile; banners of textile or 
plastic; table napkins of textile; sleeping bags; bed and 
table covers; bed linen and table linen; bed covers; felt 
and non-woven textile fabrics; plastic banners; flannel 
[fabric]; place mats of textile; coasters of textile; cloths 
for removing make-up. 

  Klasse 25   Leather pants; outerclothing; golf trousers; golf shirts; 
golf caps; golf skirts; golf shoes; fishing waders; fishing 
vests; knit bottoms; money belts [clothing]; caps being 
headwear; short trousers; waterproof pants; waterproof 
clothing; shirts; under garments; ladies' suits; sweaters; 
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scarfs; sports wear; slacks; footwear; children's 
clothing; socks; stockings; overcoats; rain wear; 
clothing; belts [clothing]; bath robes; gloves [clothing]; 
mittens; jump Suits; blue jeans; pants (Am.); panties; 
short trousers; bottoms [clothing]; hanbok [Korean 
traditional clothing]. 

  Klasse 28   Toy LED light sticks; golf balls; golf clubs; covers for 
golf clubs; golf tees; golf tee bags; fishing tackle; 
drones [toys]; video game consoles; gymnastic and 
sporting articles; toys for pets; games; games and 
playthings; electronic toys; musical toys; mechanical 
toys; stuffed toys; machines for physical exercises; 
physical exercise apparatus, other than for medical 
use; fairground ride apparatus; musical Christmas tree 
ornaments; sticks for fans and for entertainment being 
novelty items; dolls; toys; gymnastic and sporting 
articles; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; tennis balls; toy 
figures; cheerleading pom-poms; play balloons. 

  Klasse 30   Soya sauce; processed cereals for food for human 
consumption; flour and preparations made from 
cereals; confectionery; chewing gum; pre-packaged 
lunches consisting primarily of rice, and also including 
meat, fish or vegetables; cereal preparations; cereal-
based snack food; processed whole grains; rice cakes; 
mayonnaise; baking powder; bread; prepared rice 
rolled in seaweed; sandwiches; salt; meal; maltose; 
glucose for culinary purposes; sugar substitutes; wheat 
germ for human consumption; edible salt; rice; almond 
paste; binding agents for ice cream; ice; ice cream; 
condiments; seasonings; tea; tea-based beverages; 
chocolate products; candies; coffee; coffee-based 
beverages; cocoa; spices; buns. 

  Klasse 32   Concentrated fruit juice; fruit beverages and fruit 
juices; fruit juice concentrates; syrups for making fruit-
flavored drinks; fruit flavored drinks; mineral water 
[beverages]; mineral and aerated waters; frozen fruit-
based beverages; frozen carbonated beverages; beer; 
ginger ale; pale ale; lagers; stout; porter; extracts of 
hops for making beer; beer-based cocktails; aerated 
water; alcohol-free beers; aerated fruit juices; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic cocktail 
bases; non-alcoholic beverages; drinking water with 
vitamins; drinking water; soda water; waters 
[beverages]; still water; water pumped from 
underground; non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; powders for effervescing 
beverages; powders used in the preparation of soft 
drinks; powders used in the preparation of fruit-based 
beverages; syrups for beverages; low calorie soft 
drinks; malt extracts for making liquors; vegetable 
juices [beverages]; soft drinks; flavored waters. 

  Klasse 35   Sales agency services for CDs; retail store services 
relating to processed coffee; retail store services 
relating to bags; sales agency services for bags; retail 
store services relating to outerclothing; sales agency 
services for flour and preparations made from cereals; 
sales agency services for fruit and vegetable salads; 
retail store services relating to confectionery; 
advertising; sales agency services for mineral and 
aerated waters; retail store services relating to 
computer programs for pre-recorded games; retail store 
services relating to caps being headwear; retail store 
services relating to mufflers; retail store services 
relating to stationery; retail department store services; 
brand management; retail store services relating to 
paper for photograph album pages; providing business 
and marketing information; retail store services relating 
to books; sales agency services for books; retail store 
services relating to shirts; import-export agency 
services; retail store services relating to stickers and 
sticker albums; retail store services relating to watches; 
sales agency services for watches; sales agency 
services for meat; retail store services relating to 
footwear; retail store services relating to eyeglasses; 
sales agency services for eyeglasses; retail store 
services relating to socks; sales agency services for 
food products made from fish and shellfish; talent 
agency services [business management of performing 

artists]; business management of performing artists; 
retail store services relating to key rings [split rings with 
trinket or decorative fob]; retail store services relating to 
toys (playthings); retail store services relating to 
umbrellas; retail store services relating to phonograph 
records; wholesale store services relating to 
phonograph records; retail store services relating to 
pre-recorded music electronic media; sales agency 
services for sticks for fans and for entertainment being 
novelty items; sales agency services for trimmings for 
clothing; retail store services relating to ear phones; 
promoting the goods and services by means of 
operating an on-line comprehensive shopping mall; 
sales agency services for toys; retail store services 
relating to cushions; sales agency services for school 
supplies [stationery]; retail store services relating to 
cosmetics; sales agency services for cosmetics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1559233 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202014037 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.11.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.24, BX, 1413981 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Pastry and confectionery; biscuits; filled wafers; 

chocolate and chocolate-based products; edible ices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1581019 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202103463 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jula AB, Box 363, 53224 SKARA, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Food whisks (electric -); pedal drives for sewing 
machines; cutting tools being power-operated; meat 
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cutters [electric machines]; vacuum cleaning machines 
for use in households; bobbins for sewing machines; 
sweeping, cleaning, washing and laundering machines; 
steam cleaning machines; washing machines [laundry]; 
electric mixers for household purposes; power-operated 
coffee grinders; dish washing machines for household 
purposes; power-operated meat grinders; food 
processors; sewing machines; food and beverage 
processing and preparation machines and apparatus; 
blenders, electric, for household purposes. 

  Klasse 8   Razors; flat irons; electric and battery-powered hair 
clippers; pliers; hand-operated slicers; curling tongs; 
hair cutting and removal implements; hair styling 
appliances. 

  Klasse 9   Thermometers; surveillance cameras; alarm systems; 
stereophonic apparatus; memory cards; computer 
network routers; aerials; weight measuring instruments; 
sensors; radios; dvds; radio alarm clocks; temperature 
measuring instruments; detectors; safety, security, 
protection and signalling devices; microphones; 
network boards; keyboards; dvd players; walkie-talkies; 
headsets; hard discs; barometers; loudspeakers; 
remote controls; mouse [computer peripheral]; compact 
discs; repeaters; scales; digital weather stations; audio 
devices and radio receivers; ear phones; optical 
devices, enhancers and correctors. 

  Klasse 10   Massage apparatus; clinical thermometers; 
acupressure mats; sphygmotensiometers. 

  Klasse 11   Waffle irons; clothes dryers; home bread makers; 
flues and installations for conveying exhaust gases; 
electric grills; induction cookers; personal heating and 
drying implements; air purifiers; electric ovens; 
refrigerators; electrically powered fans for ventilation 
purposes; range hoods; humidifiers; microwave ovens 
[cooking apparatus]; electric blankets; cooking, heating, 
cooling and preservation equipment, for food and 
beverages; freezer cabinets; hair dryers; refrigerating 
and freezing equipment; frying machines; electric 
toasters; wine refrigerators; combinations of 
refrigerators and freezers; hobs. 

  Klasse 16   Office machines; guillotine machines for office use; 
document destroyers [office machines]; office labeling 
machines; document laminators for office use; paper 
coffee filters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1581327 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202103500 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.06, US, 90036867 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a triangle made up of smaller blue 

yellow and purple triangles. 
(730) Innehaver: 

 Neurocrine Biosciences, Inc., 12780 El Camino Real, 
CA92130 SAN DIEGO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable software; downloadable electronic 
publications; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters, articles, studies, reports, journals 
and pamphlets in the field of congenital adrenal 
hyperplasia medical research; downloadable software 
app to enable users to access a patient health registry; 
downloadable electronic training materials in the field of 
congenital adrenal hyperplasia. 

  Klasse 16   Printed publications; printed publications, namely, 
newsletters, articles, studies, reports, journals, 
magazines and pamphlets in the field of congenital 
adrenal hyperplasia medical research; printed training 
materials in the field of congenital adrenal hyperplasia. 

  Klasse 35   Promotional services, campaigns and public relations 
services in order to promote the interests of people who 
have congenital adrenal hyperplasia and their families 
and health care provider; maintaining a registry of 
patients with congenital adrenal hyperplasia; 
maintaining a patient registry for patients with 
congenital adrenal hyperplasia.  

  Klasse 41   Educational services; educational services, namely, 
providing seminars, webinars, workshops, conferences 
and colloquia in the field of congenital adrenal 
hyperplasia; providing non-downloadable electronic 
publications; providing non-downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, articles, studies, 
reports, journals, magazines, blog posts and pamphlets 
in the field of congenital adrenal hyperplasia medical 
research; providing non-downloadable electronic 
training materials in the field of congenital adrenal 
hyperplasia. 

  Klasse 42   Medical and scientific research services; providing 
information in the field of medical and scientific 
research featuring a registry of patients with congenital 
adrenal hyperplasia; administering a scientific advisory 
committee; hosting an online community website 
featuring shared communications between community 
members in the field of congenital adrenal hyperplasia; 
Providing online facilities for conducting interactive 
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discussions in the field of congenital adrenal 
hyperplasia; Programming of software for online 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking services 
in the field of congenital adrenal hyperplasia; 
Programming of software for on-line community for 
doctors, patients, clinicians and caregivers for the 
purpose of participating in discussions about congenital 
adrenal hyperplasia 

  Klasse 44   Providing medical information; providing medical and 
health information to consumers, patients, doctors, and 
caregivers in the field of congenital adrenal 
hyperplasia; providing a registry of patients with 
congenital adrenal hyperplasia via a website; providing 
data on clinical outcomes, patient-reported outcomes, 
clinician-reported outcomes, caregiver outcomes and 
health care resource utilization via an online computer 
database. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1581988 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202103593 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.28, EM, 018314383 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISION EQXX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 
STUTTGART, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Automobiles and their parts, included in this class; 
electric vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1583195 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202103947 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rami Omari, Prierosser Strasse 55A, 12357 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Prams; stroller accessories, namely covers for 

strollers, bags adapted for strollers and buggies, 
footmuffs adapted for strollers, footmuffs adapted for 
strollers and buggies, mosquito nets adapted for 
strollers, stroller covers; bicycle trailers; bicycle trailer 
for transporting children and toddlers; balance bikes for 
children and toddlers; pet strollers; self-balancing 
boards; safety seats for children, for vehicles; strollers. 

  Klasse 18   Pouch baby carriers; slings for carrying infants; sling 
bags for carrying infants; reins for guiding children; 
beach bags; bags for campers; sports bags for children 
and teenagers; shoulder belts [straps] of leather; music 

folders for children and young people; umbrellas for 
children and young people. 

  Klasse 20   Anti-roll cushions for babies; bath seats for babies; 
cots for babies; interior blinds for windows [furnishings] 
for children and young people; high chairs for babies; 
infant walkers; playpens for babies; mats for infant 
playpens; chests for toys; ladders made of wood or 
plastic for beds for children and young people; chairs 
and step stools, not of metal, for children and young 
people; door stops, not of metal or rubber, for the 
protection of children and young people; wall-mounted 
baby changing platforms; baby changing mats; cradles 
and baby cradles; wind chimes [decoration]; drawing 
tables for children and young people; baby walkers and 
baby walkers. 

  Klasse 21   Trash cans and wastebasket with motifs for children 
and young people; inflatable bath tubs for babies; baby 
baths, portable; wash tubs for babies; insulated 
containers and vessels, and insulated flasks and 
insulated containers for beverages and food, in 
particular for children and young people; refrigerating 
bottles; chamber pots and potties for small children, 
place mats not made of paper or fabric and table mats 
not made of paper or fabric; heaters for feeding bottles, 
non-electric; soap boxes and toilet paper dispensers for 
children and young people; piggy banks for children 
and teenagers; drinking bottles for sports; cups and 
drinking vessels as well as drinking glasses and 
drinking straws for children and young people; 
toothbrushes for children and teenagers. 

  Klasse 28   Swimming pool air floats; inflatable games for 
swimming pools; rattles [playthings]; building games; 
building blocks [toys]; board games; boomerangs; 
Christmas tree decorations [except lighting apparatus 
and confectionery] for children and young people; kites; 
tricycles for infants [toys]; toddler bikes, namely, toys 
on wheels; drones [toys]; carnival masks; shuttlecocks; 
remote-controlled toy vehicles; apparatus for games; 
appliances for gymnastics; wooden toys; toy dough; 
spinning tops [toys]; play balloons; toy air pistols; 
puppets; masks [playthings]; toy pistols; stuffed toys; 
plush toys; dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; 
dolls' houses; dolls' clothes; dolls' rooms; jigsaw 
puzzles; ring games; slides [playthings]; scooters [toys]; 
roller skates; inline skates; rocking toys; rocking horses; 
ice skates; swimming pools [play articles]; swimming 
kickboards; flippers for swimming; water wings; 
swimming belts; soap bubbles [toys]; skateboards; balls 
for games; games; play tents; toys; toy vehicles; toy 
figures; toy models; toy robots; teddy bears; spring 
boards [sports articles]; swings; cups for dice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1585299 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202104512 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.04.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.16, DE, 30 2020 015 

368 
(540) Gjengivelse av merket: 

e-Golf Classic 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail and their parts; motor land 
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vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
powertrains, including engines and motors, for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; 
chassis for vehicles; vehicle bodies; couplings for land 
vehicles; shock absorbers for vehicles; shock absorbing 
springs for vehicles; pneumatic tyres; tyres for vehicle 
wheels; rims for vehicle wheels; solid rubber tyres for 
vehicle wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle 
wheels; lug nuts for vehicle wheels; inner tubes for 
pneumatic tyres; casings for pneumatic tyres; tyre 
mousse inserts; repair outfits for inner tubes, adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; spikes for 
tyres; tire snow chains [land vehicle parts]; non-skid 
devices for vehicle tyres; vehicle seats; rearview 
mirrors; head-rests for vehicle seats; security systems 
for vehicles [other than locks], anti-theft devices for 
vehicles; cigar lighters for automobiles; automotive 
vehicles; cars; robotic cars; motor racing cars; vans 
[vehicles]; trailers and semi-trailers for vehicles; trailer 
hitches for vehicles; omnibuses; motorcycles; mopeds; 
bicycles; electric bicycles; camera drones; helicams; 
cable transport apparatus and installations; carts, 
shopping trolleys, luggage carts; aircraft; boats, ships; 
locomotives; motor buses; caravans; tractors; two-
wheeled vehicles, scooters [vehicles]; self-balancing 
boards; self-balancing electric unicycles; self-balancing 
one-wheeled electric scooters; chairlifts, cableways; 
wheelchairs; clips adapted for fastening automobile 
parts to automobile bodies; tumbler holders adapted for 
use in motor vehicles; parts and accessories for all the 
above-mentioned goods, included in this class; none of 
the aforesaid goods being or relating to golf cars or golf 
carts without road approval. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services in relation to motor 
vehicles, vehicle parts and accessories, motors and 
power units for land vehicles, chassis for land vehicles, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services for mail order in relation to motor 
vehicles, vehicle parts and accessories, motors and 
power units for land vehicles, chassis for land vehicles, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services via the internet in relation to motor 
vehicles, vehicle parts and accessories, motors and 
power units for land vehicles, chassis for land vehicles, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services relating to teleshopping 
consignments in relation to motor vehicles, vehicle 
parts and accessories, motors and power units for 
land/farm vehicles, chassis for land/farm vehicles, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; the bringing 
together, but not transporting, of a variety of motor 
vehicles and their parts and accessories, motors and 
engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels for the benefit of 
others, enabling customers to view and purchase the 
goods in a retail outlet; mediation of contracts for third 
parties on the purchase and sale of motor vehicles, 
motor vehicle parts and accessories, engines and 
powertrains for land vehicles, chassis for vehicles or 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business 
management of transportation fleet [for others]; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; administrative order 
processing; arranging of contracts for others for the 
buying and selling of goods; business management 
and organization consultancy; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business 
management; advertising; marketing; business 
management; business administration; clerical 
services; personnel management consultancy; radio 
and television advertising; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; news clipping 
services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; public relations; compiling 
indexes of information for commercial or advertising 
purposes; auctioneering; sales promotion for others; 
promotion of goods and services through sponsorship 
of sports events; personnel recruitment; administrative 
services for the relocation of businesses; book-keeping; 

sponsorship search; consultancy and information 
relating to the above-mentioned services, included in 
this class; none of the aforesaid services relating to golf 
cars or golf carts without road approval. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; rental of tools, 
plant and equipment for construction, demolition, 
cleaning and maintenance; mining extraction; oil and 
gas extraction; extermination, disinfection and pest 
control; conversion, repair, servicing, dismantling, 
maintenance, care, cleaning and painting of vehicles, 
repair, servicing, dismantling, maintenance, care and 
cleaning of motors, wheels for vehicles and parts 
therefor; vehicle fuelling services; vehicle breakdown 
repair services; custom conversion of motor vehicle 
bodies, chassis, motors and engines (tuning), included 
in this class; painting of vehicles; vehicle polishing; anti-
rust treatment for vehicles; vehicle maintenance; 
vehicle cleaning; retreading of tyres; maintenance, 
cleaning and repair of boilers and burners; repair 
information; construction information; installation of 
doors and windows; quarrying services; machinery 
installation, maintenance and repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; photographic 
apparatus repair; clock and watch repair; repair of 
security locks; rustproofing; furniture maintenance; 
leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar 
alarm installation and repair; consultancy and 
information relating to the abovementioned services, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1586008 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202104825 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.04.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 
56025 PONTEDERA, PISA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Three wheeled scooter with internal combustion 
engine (ICE) engine; electrically powered scooters; 
electric push scooters [vehicles]; bodies for vehicles; 
brakes for vehicles; caps for land vehicle gas tanks; 
luggage nets for vehicles; seat covers for vehicles; 
shock absorbing springs for vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; vehicle chassis; vehicle seats; 
pneumatic tires; casings for pneumatic tires; non-skid 
devices for vehicle tires; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; pumps for bicycle and motorcycle 
tyres; repair outfits for inner tubes, namely, tire repair 
patches; rims for vehicle wheels; valves for vehicle 
tires; air bags in the nature of safety devices for 
automobiles; electric cigarette lighters for land vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; antitheft alarms for 
vehicles; horns for vehicles; safety seats for children for 
vehicles; bells for cycles; stands for bicycles and 
motorcycles as parts of bicycles and motorcycles; 
mudguards; direction signals for vehicles; frames for 
bicycles and motorcycles; luggage carriers for vehicles; 
pedals for bicycles and motorcycles; rearview mirrors; 
saddle covers for bicycles and motorcycles; saddlebags 
adapted for bicycles and motorcycles; saddles for 
bicycles and motorcycles; engines for land vehicles; 
electric motors for land vehicles; bags specially 
adapted for motorcycles, namely tank bags, sissy bar 
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bags, tail bags, side hardbags, top cases. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1586783 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109426 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.24, US, 90411595 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PayPal, Inc., 2211 North First Street, CA95131 SAN 
JOSE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer software for facilitating 

electronic commerce transactions; Downloadable 
computer software for use in shopping for retail goods; 
Downloadable computer software in the nature of 
internet browser extensions, plug-ins, and applications 
for use with electronic commerce transactions and 
product price monitoring; Downloadable computer 
software featuring offers, deals, coupons, rebates, 
rewards, vouchers, price tracking, price notifications, 
price-comparison information, links to the retail 
websites of others, promotional materials, and discount 
information; Downloadable computer software with an 
Internet browser extension which provides information 
relating to offers, deals, coupons, rebates, rewards, 
vouchers, price tracking, price notifications, price-
comparison information, links to the retail websites of 
others, promotional materials, and discount information; 
Downloadable mobile application software for 
facilitating electronic commerce transactions; 
Downloadable mobile application software for use in 
shopping for retail goods; Downloadable mobile 
application software featuring offers, deals, coupons, 
rebates, rewards, vouchers, price tracking, price 
notifications, price-comparison information, links to the 
retail websites of others, promotional materials, and 
discount information. 

  Klasse 35   Online advertising and promotional services; 
Promoting the sale of goods and services of others via 
a global computer network; Promoting the sale of 
goods and services of others via a website featuring 
offers, deals, coupons, rebates, rewards, vouchers, 
price tracking, price notifications, price-comparison 
information, links to the retail websites of others, 
promotional materials, and discount information; 
Promoting the sale of goods and services of others via 
interactive online applications featuring offers, deals, 
coupons, rebates, rewards, vouchers, price tracking, 
price notifications, price-comparison information, links 
to the retail websites of others, promotional materials, 
and discount information; Promoting the goods and 
services of others via a website featuring coupons, 
price-comparison information, links to the retail 
websites of others, and discount information. 

  Klasse 36   Providing financial information about retail products. 
  Klasse 42   Providing temporary use of online non-downloadable 

software for facilitating electronic commerce 
transactions; providing temporary use of online non-
downloadable software for use in shopping for retail 
goods; providing temporary use of online non-
downloadable software for enabling electronic 
payments to retailers; providing temporary use of online 
non-downloadable software featuring offers, deals, 
coupons, rebates, rewards, vouchers, price tracking, 
price notifications, price-comparison information, links 

to the retail websites of others, promotional materials, 
and discount information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1587339 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202105114 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NordSec Ltd, 15 Bishopsgate 05-111w, EC2N3AR 
LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Anti-ad computer software; anti-malware computer 
software; anti-spam computer software; anti-tracking 
computer software; antispyware software; application 
software; authentication software; cloud computing 
software; cloud servers; computer network server; 
computer networks; computer software; computer 
software for biometric systems for the identification and 
authentication of persons; computer software for 
controlling and managing access server applications; 
computer software for privacy violation detection and 
for informing and protecting a user's privacy; computer 
software for web content filtering; computer software 
packages; computer software which facilitates data 
compression; computer software which facilitates the 
routing of communications and data; cryptography 
software; data communications software; data 
networks; data processing software; downloadable 
computer software for enabling virtual private network 
(vpn) operation on computers; downloadable computer 
software for encrypting any kind of electronic data for 
transmission through a secure and private connection 
over the internet; downloadable computer software for 
providing secure and private access for users to the 
internet; downloadable computer software that enables 
users of computers and mobile computing devices to 
securely connect to a remote server in order to allow for 
secure and private transmission of communications 
over the internet; encryption software; local area 
networks; mobile software; network access server 
operating software; network management software; 
proxy server software; security software; software; vpn 
(virtual private network) operating software; vpn (virtual 
private network) hardware; email software; electronic 
mail terminals; electronic mail servers; software for 
ensuring the security of electronic mail. 

  Klasse 38   Email services; mail (electronic -); electronic mail and 
mailbox services; transmission of electronic mail; data 
transmission by electronic mail; data communication by 
electronic mail; providing electronic transmission of 
secure e-mail; communication via virtual private 
networks; network service for enabling securely 
connect to a remote server in order to allow for secure 
and private transmission and receipt of data and 
communications; providing access to network services 
for enabling virtual private network (VPN) operation; 
transmission of encrypted communications; providing 
users with secure remote access via the internet to 
private computer networks; providing virtual private 
network (VPN) communication services. 

  Klasse 42   Cloud computing; cloud computing services; computer 
network configuration services; computer network 
services; computer programming; computer software 
consulting; computer software design; computer 
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software development; computer software 
maintenance; computer software rental; computer 
software technical support services; configuration of 
computer networks by software; consultancy services 
relating to computer networks; consulting services in 
the field of cloud computing; creation, maintenance and 
adaptation of software; data encryption services; 
encryption, decryption and authentication of 
information, messages and data; information services 
relating to the development of computer networks; 
monitoring of network systems; programming of 
operating software for accessing and using a cloud 
computing network; providing information about the 
design and development of computer hardware and 
software; providing virtual computer environments 
through cloud computing; providing virtual computer 
systems through cloud computing; rental of computer 
software; software as a service (saas) featuring anti-ad 
software; software as a service (saas) featuring anti-
malware software; software as a service (saas) 
featuring anti-spam software; software as a service 
(saas) featuring anti-spyware software; software as a 
service (saas) featuring anti-tracking software; software 
as a service (saas) featuring web content filtering 
software; software as a service (saas) for providing 
data compression software; software as a service 
(saas) for providing traffic routing of data; software as a 
service [saas]; software creation; software engineering; 
technological advisory services relating to computer 
programs; electronic storage of archived e-mails; 
updating of computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1587848 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109643 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Limited Liability Company "Magic Cake", ul. Minina, 28, 

suit ? 2 (canteen building), 220014 G. MINSK, 
Hviterussland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Games and playthings. 
  Klasse 30   Zephyr [confectionery]; fruit jellies [confectionery]; 

candy decorations for cakes; confectionery for 
decorating Christmas trees; sweets; liquorice 
[confectionery]; caramels [sweets]; ice cream; pastila 
[confectionery]; pastilles [confectionery]; fondants 
[confectionery]; confectionery; sorbets [ices]. 

  Klasse 35   Demonstration of goods; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; wholesale 

and retail services for games and playthings, zephyr 
[confectionery], fruit jellies [confectionery], candy 
decorations for cakes, confectionery for decorating 
Christmas trees, sweets, liquorice [confectionery], 
caramels [sweets], ice cream, pastila [confectionery], 
pastilles [confectionery], fondants [confectionery], 
confectionery, sorbets [ices]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1589143 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202105762 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.07, DE, 30 2020 117 

560 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AS-Motor GmbH, Ellwanger Strasse 15, 74424 
BÜHLERTANN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Motor-operated apparatus for mowing and mulching 
grass, undergrowth and young woodland and for 
removing weeds for use in agriculture, forestry and 
horticulture and for landscape conservation and garden 
maintenance; the aforementioned apparatus as walk-
behind or ride-on apparatus; the aforementioned 
apparatus operated with internal combustion engine or 
electric motor; the aforementioned apparatus with or 
without traction drive; the aforementioned apparatus 
with or without remote control; the aforementioned 
apparatus with autonomous or without autonomous 
control; lawnmowers; rotary mowers; mulch mowers; 
flail mowers; meadow mowers; undergrowth mowers; 
two-stroke motors for motorized gardening equipment 
and landscape maintenance equipment; parts of the 
aforementioned goods insofar as included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.02.21 - nr 08/22

113 
 

(111) Int.reg.nr: 1589576 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202105824 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Condor Group Limited, Condor House, 700 Great 

Cambridge Road, EN13EA ENFIELD, MIDDLESEX, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Watches and other horological and chronometric 
instruments; straps for watches, bracelets for watches; 
cuff links; tie clips; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1590918 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202106197 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.22, US, 90199055 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEAT HERO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, Legal 
Department - Trademarks, CT06067 ROCKY HILL, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair styling preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592410 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202106524 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 
COLOMBES, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for use in science, photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastic 
materials; soil fertilizers; fire-extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
materials; adhesives for use in industry. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes not of 
metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592910 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202106735 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

IVECO STREETWAY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Iveco France, 1, rue des Combats du 24 Août 1944, 
Porte E, 69200 VENISSIEUX, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Commercial vehicles; motor buses; minibuses; motor 
coaches; trucks; engines for commercial vehicles, 
motor buses, minibuses, motor coaches, trucks; parts 
and component parts of the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1593765 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202106857 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an image of a world globe with 

upturned hands on the right and left sides, with the 
letters C in a black box and the letter N in a white box, 
with the words CARTOON NETWORK below them; 
with images above of a bicycle, shoes, bird, heart, 
electric car, megaphone, windmills, sun, lightening bolt, 
temperature gauge, plant, paw print, recycle symbol, 
flowers, bee, battery, apple, lightbulb, paint brush, 
faucet, snowflake, turtle, whale and 4 horizontal wavy 
lines. 

(730) Innehaver: 
 The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 

N.W., GA30318 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Educational services, namely, providing educational 

content and non-downloadable videos in the field of 
climate change via a website; organizing educational 
activities and events promoting recycling and improving 
the environment; entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks and 
other electronic communication networks; providing 
audio visual content, entertainment information and 
online games via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1593860 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109644 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.28, AU, 2174427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KIKKOMAN CORPORATION, 250, Noda, 278-8601 
NODA CITY, CHIBA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Tea (non-medicinal); tea-based beverages; coffee; 

coffee beans; coffee beverages; cocoa; cocoa 
beverages; cocoa based products; confectionery; 
bread; bread buns; rice; cereal preparations; noodles; 
flour for baking; flour for culinary purposes; 
sandwiches; pizzas; preparations for making 
confectionery products; condiments; seasonings; 
spices; soya sauce; meat gravies; ketchup (sauce); 
dressings for salads; tomato sauce; mayonnaise; 
sauces (condiments); barbecue sauce. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1595249 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202107393 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.22, EM, 018275289 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Jula AB, Box 363, 53224 SKARA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Food whisks (electric -); pedal drives for sewing 

machines; cutting tools being power-operated; meat 
cutters [electric machines]; vacuum cleaning machines 
for use in households; bobbins for sewing machines; 
sweeping, cleaning, washing and laundering machines; 
steam cleaning machines; washing machines [laundry]; 
electric mixers for household purposes; power-operated 
coffee grinders; dish washing machines for household 
purposes; power-operated meat grinders; food 
processors; sewing machines; food and beverage 
processing and preparation machines and apparatus; 
blenders, electric, for household purposes. 

  Klasse 8   Razors; electric and battery-powered hair clippers; 
pliers; hand-operated slicers; curling tongs; hair cutting 
and removal implements; hair styling appliances; flat 
irons. 

  Klasse 9   Communications equipment; peripherals adapted for 
use with computers; thermometers; surveillance 
cameras; alarm systems; MP3 players; stereophonic 
apparatus; pocket calculators; memory cards; computer 
network routers; aerials; weight measuring instruments; 
sensors; radios; DVDs; navigation, guidance, tracking, 
targeting and map making devices; digital photo 
frames; radio alarm clocks; temperature measuring 
instruments; detectors; telephone apparatus; safety, 
security, protection and signalling devices; 
microphones; network boards; data processing 
equipment; keyboards; walkie-talkies; DVD players; 
headsets; hard discs; barometers; loudspeakers; 
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remote controls; mouse [computer peripheral]; compact 
discs; repeaters; scales; audio/visual and photographic 
devices; digital weather stations; information 
technology and audio-visual, multimedia and 
photographic devices; cameras [photography]; audio 
devices and radio receivers; ear phones; optical 
devices, enhancers and correctors; VOIP phones; 
webcams. 

  Klasse 10   Massage apparatus; clinical thermometers; 
acupressure mats; sphygmotensiometers. 

  Klasse 11   Waffle irons; clothes dryers; home bread makers; 
flues and installations for conveying exhaust gases; 
electric grills; induction cookers; personal heating and 
drying implements; air purifiers; electric ovens; 
refrigerators; electrically powered fans for ventilation 
purposes; range hoods; humidifiers; microwave ovens 
[cooking apparatus]; electric blankets; cooking, heating, 
cooling and preservation equipment, for food and 
beverages; freezer cabinets; hair dryers; refrigerating 
and freezing equipment; frying machines; electric 
toasters; wine refrigerators; combinations of 
refrigerators and freezers; hobs. 

  Klasse 16   Office machines; guillotine machines for office use; 
document destroyers [office machines]; office labeling 
machines; document laminators for office use; paper 
coffee filters. 

  Klasse 28   Video game consoles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1595406 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202107410 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.10 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.08, CZ, 567168 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Crystalex CZ, s.r.o., Masarykovo nábrezí 236/30, 

11000 PRAHA 1, NOVÉ MESTO, Den tsjekkiske 
republikk 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Glassware, kithchen utensils and smooth and refined 
art glass. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1597206 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202107845 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé S.A., 1800 VEVEY, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software; software which can be 
downloaded via smartphones, mobile telephones, 
mobile terminals or other portable and desktop 
computer applications; application software for mobile 
telephones; computer operating programs; 
downloadable electronic publications; smartwatches; 
multi-functional electronic and digital devices for 
displaying, measuring, loading and transmitting 
information and personalized recommendations and 
scores related to exercise, health, well-being, 
physiological condition, nutrition, meal delivery services 
and diet; computer hardware, sensors, integrated 
circuits and modules; application programming 
interfaces (APIs). 

  Klasse 29   Preserved, frozen, dried or cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried or cooked potatoes, preserved, 
dried or cooked mushrooms, game, fish and food 
products from the sea, all these products in the form of 
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked 
dishes, frozen or dehydrated; cooked dishes based on 
vegetables, potatoes, fruit, meat, poultry, fish and food 
products from the sea; edible oils and fats; soups, 
concentrated soups, preparations for making soups, 
soup, bouillon cubes, bouillon, also in the form of 
cubes, of tablets or powder, preparations for making 
bouillon, concentrated broths; rice milk for culinary 
purposes; fruits and grain protein foods used as 
substitutes for fish or seafood; prepared meals made 
from fish or seafood substitutes; vegetable-based fish 
or seafood substitutes; fruits and grain protein foods 
used as substitutes for meat; spreads made of 
vegetables, fruits, grain protein or meat substitutes; 
prepared meals consisting primarily of meat substitutes; 
vegetable burgers, vegetarian charcuterie, vegetarian 
sausages; vegetable based meat substitutes; milk and 
milk substitutes; yoghurt and yoghurt substitutes; 
powdered egg; liquid eggs; egg substitutes; processed 
eggs; hummus; hummus based salads; dips; fruit 
salads; preparations for making soup; vegetable 
salads; hummus based spreads; pre-assembled and/or 
pre-portioned combinations and/or blends and/or 
pastes consisting primarily of any, of the aforesaid 
goods, enabling meals to be cooked according to 
specific recipes, including enclosed recipes; prepared 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; semi-prepared meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; recipe kits containing 
primarily any of the aforementioned goods. 

  Klasse 30   Flour, bread, yeast, pastry; rice, pasta, noodles; food 
products made from rice, flour, oatmeal or cereal flour, 
also in the form of cooked dishes; quiches, dumplings; 
snacks consisting of cereals, sesame, rice, pasta 
desserts and/or confectionery; sauces; soya sauce; 
tomato ketchup; products for flavoring or seasoning 
foodstuffs, edible spices, condiments, salad dressings, 
mayonnaise; mustard; vinegar; processed seeds for 
use as a seasoning; prepared entrees and meals 
consisting primarily of pasta; pasta; sauces 
(condiments); dressings for salad; pizzas; pre-
assembled and/or pre-portioned combinations and/or 
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blends and/or pastes consisting primarily of any, of the 
aforesaid goods, enabling meals to be cooked 
according to specific recipes, including enclosed 
recipes; ready meals based on cereals, sesame, rice, 
pasta, desserts and/or confectionery; recipe kits 
containing primarily any of the aforementioned goods. 

  Klasse 31   Fresh fruits and vegetables; onions; seeds; fungi; nuts 
[fruits]; potatoes, fresh; herbs (fresh); fresh peppers; 
fresh garlic; fresh coconut; malt; raw and unprocessed 
grains; grains [cereals]; pre-assembled and/or pre-
portioned combinations consisting primarily of any of 
the aforesaid goods, enabling meals to be cooked 
according to specific recipes, including enclosed 
recipes; recipe kits containing primarily any of the 
aforementioned goods. 

  Klasse 35   Retail store services featuring fresh and prepared 
food; online retail store services featuring prepared 
food. 

  Klasse 39   Delivery of goods; delivery of food products; delivery 
of prepared and semi-prepared food products; delivery 
of customized gift boxes; tracking and tracing of 
shipments; distribution services; transportation 
information; delivery of goods, namely food products, 
prepared and semi-prepared food products, including in 
pre-portioned form, for enabling meals to be cooked 
according to specific recipes; delivery of recipe kits; 
storage information; provision of advice and information 
in relation to the aforementioned services. 

  Klasse 43   Providing food and drink; food preparation services; 
provision of semi-prepared food products; catering; 
providing food products, including in pre-portioned 
form, for enabling meals to be cooked according to 
specific recipes; consultancy services relating to food 
and food products; meal planning services; supplying of 
meals, including semi-prepared meal preparations 
and/or recipe kits; advice relating to cooking recipes; 
provision of advice relating to recipes; provision of 
cookery advice; subscriber-based meal planning 
services in digital form, accessible through the internet; 
provision of advice, information and consultancy in 
relation to all the aforementioned services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1597952 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202108119 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.24 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.08, EM, 018303980 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780 
STÜHLINGEN, Tyskland 

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

chemical preparations and chemical compositions for 
use in building construction, moisture repellant coatings 
for use in building construction; chemical compounds 
used in building construction for protection against 
moisture, hardening agents, binding-agents, artificial 
and synthetic resins, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics in the form of chips, granulate, 
beads or powders as additives and fillers for building 
construction; chemical compositions for use in 
construction; accelerators for speeding up the setting of 
concrete; cement set accelerators; set retarding agents;
adhesives, used in industry and building construction, 
adhesive compositions, also for application with a brush 
or as a filler, adhesives for use in industry, adhesives 
used in building, dispersion adhesives, adhesives for 

the building industry, other than adhesives for use in 
the automotive industry and for use on interior and 
exterior building surfaces; coated wollastonite [calcium 
metasilicate] for use as a reinforcing filler in paints; 
composition of adhesives and fillers for repairing seals; 
chemical sealing grout for use in the construction 
industry; reinforcing fillers; paste fillers; fillers derived 
from calcium carbonate; fillers derived from calcitic 
calcium carbonate; fillers derived from white minerals; 
glaziers' putty; polyesters for use in the repair of flaws 
in surfaces; putty for use by plumbers for affixing toilets; 
substances of polyester paste for use in the filling of 
flaws in surfaces; substances of polyester paste for use 
in the repair of cracks. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers, glazes; paint, primers, 
intermediate coat and top coat paints, paints and 
coating compositions (including with added pigments), 
colouring agents, dyes; primer paints and pigmented 
primers for building construction, in particular for 
masonry and concrete; floor paints, in particular for 
concrete, plaster and screed surfaces; epoxy resin 
lacquers for coating floors; paints for coating floors, 
consisting of polyurethane and epoxy resins; anti-static 
paints; paints for use on traffic areas of all kinds, 
preservatives against rust and anti-corrosive 
preparations, in particular for the anti-corrosive 
protection of concrete and concrete maintenance; 
pigmented protective agents for stone; thinners; wood 
preservatives; wood preservatives, all also coloured; 
raw natural resins; fillers for painters, metals in foil and 
powder form for use in painting, decorating, printing 
and art. 

  Klasse 6   Building materials consisting wholly or predominantly 
of metal; reinforcing materials of metal for building; wire 
nets and gauzes; overhead suspension tracks of metal 
for use with doors; metal vertical blinds [external]; 
outdoor blinds of metal; window blinds [outdoor] of 
metal; outer doors of metal; skylight frames (metal -) for 
use in buildings; double glazing units (metal -); doors of 
metal having insulating properties; aluminium windows; 
fittings of metal for windows; roller shades [outdoor] of 
metal; window sashes of metal; latches (metal -) being 
fittings for windows; aluminium patio doors; metal door 
viewers [non-magnified]; window glazing fixtures made 
of metal; awnings of metal [building materials]; roller 
doors (metal -) having insulating properties; double 
glazing panels (metal -) incorporating insulating glass; 
weatherbars of metal; frames of metal for building, in 
particular window frames of metal; metal fastening 
anchors; structural steels; aluminium for building; 
facade panels and facade profiles of metal; tubes and 
pipes (included in this class); clasp profiles and wall 
holders of metal for wall and facade claddings; 
containers of metal for the packaging, transport and for 
use at building sites for storage of building materials; 
metals in the form of profiles and rails for use in 
manufacture of thermal insulation composite devices. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic seals; insulating materials produced from 
plastics; insulating materials produced from plastics; 
plastic film for insulating purposes; stuffing materials of 
plastics; extruded plastics [semi-finished products]; 
plastic foam in the form of sheets and blocks; glass 
fibre woven fabric, glass mesh fabric, glass fibre fleece 
for use in insulation; glass insulating sheets of all kinds, 
acoustic insulating panels; packing, stopping and 
insulating materials, in particular thermal insulating 
materials for insulating buildings and for facades of 
buildings; acoustic insulation articles and materials; 
thermal insulation articles and materials; non-metal fire-
resistant boards and panels for construction; 
electromagnetic interference shielding gaskets; fabrics 
made from acrylic for use as insulation; protective 
acrylic coatings in the form of paints for insulating 
purposes; aerogels for insulating purposes; acrylic 
resins (insulating -); sound absorbing, sound control 
and sound reflecting building materials; insulating 
panels in the form of heat insulation materials of rigid 
foam, rock wool, glass wool, mineral fibres, mineral 
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foam, PU foam, PIR foam, phenolic resin, cork, hemp, 
softwood fibres; sealing profiles, joint packings, joint 
seals; insulating paints for cement and concrete 
buildings; waterproofing and moisture proofing articles 
and materials; sealing tape for use with insulated glass; 
adhesive sealants for use in roofing; caulking 
compounds; compounds for jointing; sealants for joints 
for building purposes; general purpose silicone rubber 
sealant; sealing compounds, crack-filling compounds, 
sealant compounds for joints; flexible hoses, not of 
metal; sealing and adhesive tapes for use in building; 
adhesive tapes (including double-sided adhesive tape); 
sealing and joint tapes; extruded plastics in the form of 
profiles and rails for use in manufacture of thermal 
insulation composite devices; adhesion promoters and 
caulking materials, other than bonding agents and 
sealants for use in the automotive industry and for use 
on interior and exterior building surfaces; filling foam.  

  Klasse 19   Building materials, not of metal; building products 
(non-metallic); woven fabrics in rolls, pieces or 
prefabricated forms for use in building, including fabric 
angles and corners; decorative ornaments and 
decorative profiles of stone, concrete or marble; string 
cornice profiles; finishing mouldings; bumper strips; 
frames and surrounds for wall openings; sills; rigid 
pipes, not of metal, for building; non-metal beams, bars, 
rails, strips, profiles, brackets and corner beads for 
building; window sills, window frames, lintels, door sills, 
door frames; panels for building, in particular panels for 
cladding walls and facades; fibreboard for building; 
facade sheets, partly made of stone, artificial stone or 
with coatings visually reminiscent of stone; building 
panels, wall panels, panels for facade claddings; front-
hung, back-ventilated exterior wall cladding for 
buildings, including carrier sheets for various coating 
variants; non-metallic facade elements and non-metallic
fixing and bordering elements therefor; ceiling and wall 
coatings with rigid foam granules; mouldings of 
composite materials for use in building; stone; building 
stone; refractory construction materials, not of metal; 
natural ashlar; limestone; sandstone; granite; marble; 
ceramic tiles; stone facades, stone-bonded facades, 
curtain-type, rear-ventilated facades, walls; interior and 
exterior stone floors; works of stonemasonry; ashlars; 
masonry blocks; paving blocks; kerbs; tiles; bricks; 
filling cement for mosaics; marble, sand and gravel; 
filling cement, self-leveling cement and quick repair 
mortar; mortar, screed, concrete; finishing and base 
coats for indoor and outdoor applications, decorative 
plaster for indoor and outdoor applications; artificial 
resin plaster, silicate plaster, silicone resin plaster, dry 
plaster (in powder form); lime as a construction 
material, cement, plaster; reinforcing compounds, 
reinforcing compounds for building construction, wall 
coating compositions for spraying, painting and filling; 
decorative compositions for floor coatings; non-metallic 
pipes; building auxiliaries for use in wall drainage; 
drilling hole filling compounds; prime coatings for use 
under plaster; asphalt, pitch, bitumen; space frame 
modular units, not of metal; building sections (non-
metallic -); space frame modular units, not of metal; 
floor coatings based on cement, screed, mortar or 
concrete, including in combination with epoxy resins 
and polyurethanes; ventilated curtain facade systems 
with support panels (not of metal); expansion joints of 
fabric. 

  Klasse 37   Construction services; building maintenance and 
repair; plumbing installation, maintenance and repair; 
interior sealing and caulking services; waterproofing of 
basements; road sealing; grouting services; building 
sealing; services in building construction, in particular in 
thermal insulation, refurbishing and colour design; 
providing of information relating to building 
construction, including online; rental of machines, tools 
and apparatus for building construction; consultancy on 
the use of sustainable materials in building 
construction. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1599534 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202109427 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Genelec Smart IP 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Genelec Oy, Olvitie 5, 74100 IISALMI, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Audio equipment; audio apparatus; audio electronic 
apparatus; audio processing apparatus; audio 
frequency apparatus; frequency meters; optical 
frequency metrology devices; audio amplifiers; audio 
speaker enclosures; loudspeakers; loudspeaker 
systems; audio players; electronic audio/video signal 
distribution systems; portable sound reproducing 
apparatus; amplifiers; apparatus for the reproduction of 
sound; apparatus for recording sound; equalisers 
[audio apparatus]; sound level meters; high fidelity 
apparatus; high fidelity audio apparatus; hi-fi sound 
systems; testing and quality control devices; calibrators; 
calibrating apparatus; control amplifiers; automatic 
control apparatus; network controlling apparatus; 
electronic control systems; voice processing systems; 
loudspeaker cables; audio cables; coaxial cables; 
communications cables; ethernet cables; audio cable 
connectors; audio interfaces; headphones; remote 
controls; software; application software; software and 
applications for mobile devices; testing software; 
computer programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer software 
applications, downloadable; computer software 
platforms; platform software; audio editing software; 
computer software for controlling the operation of audio 
and video devices; software to control and improve 
audio equipment sound quality. 

  Klasse 42   Software as a service [SaaS]; platform as a service 
[PaaS]; computer software rental; providing temporary 
use of web-based software; providing temporary use of 
online non-downloadable software; providing temporary 
use of non-downloadable software applications 
accessible via a web site; platform as a service [PaaS] 
featuring software platforms for transmission of images, 
audio-visual content, video content and messages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1599687 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202109428 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.12, EM, 018398521 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Birradamare s.r.l., Via Falzarego, 8, 00054 FIUMICINO 

(ROMA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers, stout, lager, porter and ale; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601145 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202108906 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENOITALIA S.p.A., Località Colombara, 5, Calmasino, 
37011 BARDOLINO (VERONA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601154 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202108907 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.11, EM, 018352986 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 BUCHBACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Clippers [machines]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601169 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202108908 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, SE, 2020/07678 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Avero AB, Rullagergatan 9, 41526 GØTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; headgear and footwear. 
  Klasse 28   Spring boards [sports articles]; exercise trampolines; 

appliances for gymnastics; gymnastic and sporting 
articles; body-building apparatus; toys and games; 
elbow guards [sports articles]; knee guards [sports 
articles]; video game apparatus; nets for sports; playing 
balls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1601177 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202108909 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.18, EM, 018340165 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Normet International Ltd, Rothusstrasse 21, 6331 

HÜNENBERG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines for use in building and underground mining, 
construction, ground consolidation and tunneling; 
machine tools; electric power tools; pneumatic tools; 
control mechanisms for machines, engines or motors; 
machines and apparatus for material handling and for 
lifting, drilling, charging, blasting, scaling, spraying, 
haulage and loading-unloading, and parts and 
accessories thereto, in particular, roof bolters, rock 
drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, hoists, 
shotcrete spraying machines, robotic booms, platform 
booms, spraying booms, air compressors, high 
pressure washers, high pressure pumps, cable reels, 
gas and fluid tanks, gas and electric welding 
equipment; concrete and cement mixers; mobile 
elevating work platforms. 

  Klasse 9   Measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; 3D scanners; 3D laser 
scanning apparatus and instruments; laser scanning 
densitometers; laser measuring systems; lasers for 
measuring purposes, especially for scanning and 
measuring thickness, volumes and other qualities of 
concrete and other material; electronic control systems 
for machines and apparatus for material handling and 
for lifting, drilling, charging, blasting, scaling, spraying, 
haulage and transportation; computer hardware and 
software; computer hardware and software for scanning 
and measuring thickness, volumes and other qualities 
of concrete and other material; computer software and 
computer devices for operating and controlling 
machines and machine tools; software and control 
software for electronic control systems for use in 
underground mining, construction, ground consolidation 
and tunneling; electronic monitoring apparatus and 
instruments; remote controls and sensors for operating 
machines and machine tools; remote controls and 
sensors for scanning and measuring thickness, 
volumes and other qualities of concrete and other 
material; wireless controllers to remotely monitor and 
control the function and status of electrical, electronic, 
and mechanical devices or systems; wireless 
controllers to remotely scanning and measuring 
thickness, volumes and other qualities of concrete and 
other material; robotic electrical control apparatus and 
devices; computers being artificial intelligence 
apparatus and software. 

  Klasse 12   Vehicles for use in underground mining, construction, 
ground consolidation and tunneling; mine cars and 
trucks with special equipment and devices for material 
handling and for lifting, drilling, charging, blasting, 
scaling, spraying, haulage and transportation; 
underground mining, construction, ground consolidation 
and tunneling maintenance and utility vehicles; 
underground multi-purpose vehicles; vehicles with 
mobile underground working platforms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601222 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202108911 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

LITTLE EDEN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Qualia Wine Company Pty Ltd, 15 Campbell Avenue, 
Vic3498 IRYMPLE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines, spirits and liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601226 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202108912 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.29, EM, 018328089 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAB Group AB, Stortorget 11, 70211 ÖREBRO, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded computer programs and computer systems 

for time, material and cost calculations in connection 
with the repair and maintenance of vehicles; databases 
for insurance companies, the automotive industry, 
vehicle dealers and vehicle workshops, containing 
information on time, material and cost calculations 
relating to the repair and maintenance of vehicles. 

  Klasse 35   Consultancy relating to business and company 
activities; processing, storage, retrieval and/or checking 
(supervision) of computerised information; 
management of computerised data, databases, files 
and registers. 

  Klasse 37   Vehicle maintenance and repair. 
  Klasse 38   Providing access to databases; providing access to 

platforms and portals on the internet. 
  Klasse 42   Computer programming; design of computer systems 

and computer software, maintenance, updating and 
improvement of computer software; research and 
development in the field of time, material and cost 
calculations in connection with vehicle damage and 
vehicle repair and maintenance; technical consultancy 
in the field of time, material and cost calculations 
relating to the repair and maintenance of vehicles; 
computer systems analysis; leasing of access to a 
computer; rental of computers, computer systems and 
computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1601241 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202108914 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.13, DE, 30 2020 114 

264 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203 
WIESBADEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; impregnating 

preparations; adhesives used in industry, in particular 
made of synthetic resins; chemicals used in industry, 
being additives for building materials; chemicals used in
industry, being additives for screed, concrete and 
mortar; liquid plastics, unprocessed, included in this 
class; preservatives for building materials (except for 
organic substances); refining agents for concrete, 
mortar and screed, included in this class, in particular 
for preventing the drying out of concrete and mortar, for 
screeds and finished concrete parts, for enhancing the 
resistance of cement screeds to impact, wear, frost and 
chemical stress, for increasing imperviousness against 
liquids and gases as well as for controlling the working 
consistency; unprocessed artificial resins; surface-
active agents (tensides); damp proofing preparations 
for brickwork, except paints; horticulture chemicals; 
antifreeze; chemicals as aid for washing out (removing 
and cleaning) joint compounds; solvents for paints; 
solvents for varnishes; solvents for lacquers; silicones. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods 
made of plastics as semi-finished products; artificial 
and synthetic resins (semi-finished products); resins 
(semi-finished products) for fabricating adhesives; cast 
resins (semi-finished products) including silica sand; 
sealing materials; packing materials; insulating 
materials; sealing tapes; sealing collars; rubber gloves 
for insulating purposes, not for household purposes; 
joint fillers (sealant compounds for joints); insulating 
coatings (paints) and insulating lacquers; insulating 
paints; self-adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; insulating 
coatings; sound proofing materials; filling material as 
insulating, damping and sealing materials; bituminous 
sealing and insulating materials for roofs; fiberglass 
insulation materials for building purposes; fiberglass 
fabrics for building insulation. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), in particular with 
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. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601246 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202108915 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018332228 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 fritz-kulturgüter GmbH, Spaldingstrasse 64-68, 20097 

HAMBURG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Aerated water; mineral water [beverages]; non-
alcoholic flavored carbonated beverages; colas [soft 
drinks]; lemonades; cola drinks; carbonated non-
alcoholic drinks; fruit juice beverages; syrups and other 
non-alcoholic preparations for making beverages; beer; 
non-carbonated soft drinks. 

  Klasse 41   Teaching; training; entertainment services; 
organisation of events for cultural, entertainment and 
sporting purposes; publication of texts and images, 
including in electronic form, except for advertising 
purposes. 

  Klasse 43   Services for providing drink; providing temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601311 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202108927 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, DK, VA 2020 

02373 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STEMFORM A/S, c/o Aleris Hamlet, Gyngemose 
Parkvej 74, 1, 2860 SØBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies; dietary supplements for human 
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beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; biotechnological preparations for medical 
use; live organs and tissues for surgical purpose; 
surgical implants grown from stem cells; biological 
tissue for implantation; tissue-regenerative 
pharmaceutical preparations; stem cells; 
pharmaceutical preparations containing stem cells. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and 
assistive devices adapted for the disabled; massage 
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing 
infants; sexual activity apparatus, devices and articles; 
implant materials [prosthesis] for use in surgery; 
surgical and wound treating equipment; surgical 
implants comprised of artificial materials; artificial skin 
for surgical purposes; apparatus for the regeneration of 
stem cells for medical purposes. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and industrial 
research services; design and development of 
computer hardware and software; biological analysis; 
chemical analysis; bacteriological research; biological 
research; medical research; research and development 
of new products for others; chemical research; quality 
control; biotechnology research; consultancy in the field 
of biotechnology; information on the subject of scientific 
research in the field of biochemistry and biotechnology; 
tissue engineering. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; physician services; 
medical assistance; hospital services; medical clinic 
services; surgery; conducting medical examinations; 
medical treatment services; hygienic and beauty care; 
nursing, medical; medical analysis services; cosmetic 
and plastic surgery; human tissue bank services; stem 
cell therapy services; stem cell storage; medical 
services relating to the removal, treatment and 
processing of stem cells. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601361 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202108938 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018332351 
(540) Gjengivelse av merket: 

future is an attitude 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 INGOLSTADT, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601393 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202108949 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.14, EM, 018321662 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEEP BRANCH 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Deep Branch Biotechnology Ltd., Regent House, 316 
Beulah Hill, SE193HF LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for biotechnological purposes 

[industrial]; chemicals for use in biotechnological 
product development; media for cell culture for use in 
the biotechnological industry; chemical and organic 
compositions for use in the manufacture of food and 
beverages; chemical and organic compositions for use 
in the manufacture of animal food; protein derived from 
biotechnological processes for use in industry; 
enzymes derived from biotechnological processes for 
use in industry; protein derived from biotechnological 
processes for use in the manufacture of food and 
beverages; enzymes derived from biotechnological 
processes for use in the manufacture of food and 
beverages; protein derived from biotechnological 
processes for use in the manufacture of animal food; 
enzymes derived from biotechnological processes for 
use in the manufacture of animal food; chemicals for 
use in biotechnological manufacturing processes; raw 
proteins; proteins for use in industry; proteins for use in 
science; proteins for use in fermentation technology; 
acids; amino acids for scientific and industrial purposes.

  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; 
dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use; dietary supplements for human beings 
or animals; protein supplements for human beings; 
protein supplements for animals; enzymes for medical 
purposes; enzymes for veterinary purposes. 

  Klasse 40   Recycling services; treatment of chemicals (recycling); 
recycling of industrial CO2 into protein for use in the 
manufacture of food, drink and animal food. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis, industrial 
research and industrial design services; biotechnology 
research; biotechnology testing; consultancy relating to 
biotechnology; research and development in the field of 
biotechnology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601498 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109174 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.03, US, 90296564 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRIP-LOCK 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Maxwell Chase Technologies, LLC, Suite 100, 125 
Westlake Parkway, GA30336 ATLANTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Plastic containers for the fresh keeping, preserving, 

and extending the shelf life of fresh food products and 
other perishable items; beads, granules, pellets, strips 
and films containing an antimicrobial agent used in 
product packaging for the fresh keeping, preserving, 
and extending the shelf life of fresh food products and 
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other perishable items. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601688 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109201 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.04, DE, 30 2020 117 

465 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALL YOU ARE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GML Fashion GmbH, Max-Bill-Straße 6, 80807 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and carrying bags; purses. 
  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; parts and accessories 

for all the aforesaid goods, included in this class. 
  Klasse 35   Retail and wholesale services, including via the 

internet, in relation to: jewellery, jewellery, time keeping 
devices, jewellery boxes and watch boxes, keyrings 
and key chains and charms, luggage, handbags, 
pocket wallets and other object carriers, clothing, 
footwear, headgear, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601885 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109222 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Fat Monk 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Donhauser GmbH, Hauptplatz 56, 2880 KIRCHBERG 
AM WECHSEL, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Services for providing food and drink; providing food 

and drink in restaurants and bars; services for the 
preparation of food and drink; serving food and drink for 
guests in restaurants; take-away food and drink 
services; restaurant services; snack-bar services; self-
service restaurant services; serving food and drinks; 
preparation and provision of food and drink for 
immediate consumption; providing food and drink for 
guests in restaurants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601905 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109226 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BEICI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD., No.88 

Chizhushan Road, Economic and Technological 
Development Zone, 241006 WUHU, ANHUI 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware; downloadable mobile phone 

application software; pedometers; thermometers, not 
for medical purposes; attendance machines comprised 
of computer terminals for capturing time and 
attendance and recorded computer software for 
tracking employee time and attendance; scales; cases 
for smartphones; earphone; usb cable; electric sockets; 
eyeglasses; mobile power source (rechargeable 
battery). 

  Klasse 10   Massage apparatus; thermometers for medical 
purposes; vibromassage apparatus; physiotherapy 
apparatus; sanitary masks for medical purposes; 
feeding bottles; condoms; abdominal belts; eye 
massage apparatus; body fat monitors; electric 
massage chair. 

  Klasse 11   Germicidal lamps for purifying air; hair dryers; electric 
foot bath; portable electric foot bath; radiators, electric; 
electrically heated clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601929 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109230 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.17, US, 90324839 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XENON PHARMACEUTICALS INC., 200-3650 Gilmore 
Way, BCV5G4W8 BURNABY, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

neurological disorders. 
  Klasse 44   Providing health information to patients and 

healthcare professionals relating to diagnosis and 
treatment of neurological disorders; providing 
information relating to patient access to diagnosis and 
treatment of neurological disorders via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1601966 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202109236 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.11, FI, T202052474 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MariaDB Corporation Ab, Tekniikantie 12, 02150 

ESBO, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Database server software; computer database 
servers; data and file management software, database 
software; computer programs, recorded; computer 
software development tools; databases (electronic); 
interactive databases; computer firewall software. 

  Klasse 35   Administrative support and data processing services; 
computerised business management [for others]; 
information services relating to data processing; data 
processing, systematisation and management; 
collecting of data in computer databases; compilation of 
information into computer databases; compilation of 
data into computer databases; data processing 
verification; consultancy relating to data processing; 
collecting information for business; compilation of 
business statistics and commercial information; online 
retail services in relation to computer software; 
conducting virtual trade show exhibitions online; 
arranging and conducting commercial trade shows; 
database management services; business consultation 
in the field of database management and optimization. 

  Klasse 38   Rental of access time to a database server; 
communications services for accessing a database; 
transmission of database information via 
telecommunications networks; providing access to 
online computer databases; providing 
telecommunications connections to databases; leasing 
of access time to a computer database. 

  Klasse 42   Design and development of computer database 
software; installation, maintenance and updating of 
database software; rental of a database server (to third 
parties); reconstruction of database systems for others; 
consultancy relating to the design and development of 
computer database programs; diagnosis of faults in 
computer software; computer software programming 
services; rental of computer software; debugging 
computer software for others; computer software 
consultancy; technical support services relating to 
computer software and applications; consultancy and 
information services relating to software maintenance; 
development of databases; development of computer 
platforms; software as a service [SaaS]; consulting 
services in the field of software as a service [SaaS]; 
platform as a service [PaaS]; access control as a 
service (ACaaS); data security services [firewalls]; data 
back-up services; providing electronic memory space 
on the internet; electronic data storage; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for database management; cloud hosting provider 
services; rental of database management software; 
rental of computer database software; hosting of 
databases. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602255 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202109287 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

FAMILIA FERNÁNDEZ RIVERA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 FERNANDEZ RIVERA FAMILY. 
(730) Innehaver: 

 BODEGA Y VIÑEDOS FERNANDEZ RIVERA, S.L., 
Real, 2, 47315 PESQUERA DE DUERO 
(VALLADOLID), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages except beers; wines. 
  Klasse 35   Import-export agency services; advertising; wholesale 

and retail services in establishments and via global 
computer networks for food and beverage products; 
business management assistance, professional 
business consultancy, auditing services, budget 
preparation, market study, research and evaluations in 
business matters; commercial business appraisal; 
systematization of data in a central file, commercial 
expertise, economic forecasting, account verification, 
strategic consultancy for business development and 
management, commercial information and advice for 
consumers. 

  Klasse 41   Education services, training; entertainment services 
(organization of social events); organization and 
hosting of social, sporting, educational, recreational 
and cultural events; organization and conducting of 
award ceremonies, organization of award ceremonies, 
organization of galas, organization of conferences 
intended for training courses; organization of 
conferences aimed at informing about food products, 
beverages and particularly wines; electronic publication 
of non-downloadable magazines, periodicals and news 
in general; publishing of books online; entertainment 
services in the form of dinners with a show; 
organization and conducting of wine tasting events for 
entertainment purposes; organization and conducting 
of wine tasting events for training purposes. 

  Klasse 43   Hotel services, temporary accommodation; restaurant, 
inn, cafeteria and bar services; wine tasting services 
(provision of beverages); catering services; catering 
services for providing food and beverages; preparation 
of food and beverages; provision of customized food 
planning services via a website; provision of food and 
beverages; providing facilities for celebrating banquets 
and social events on special occasions; food and drink 
catering; consulting services in connection with food; 
consultancy services relating to food and beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1602259 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109289 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.28, US, 90285340 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Toutt, Inc, 309 N. Solana Hills Drive #223, CA92075 
SOLANA BEACH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software in the nature of a mobile 

application for business management. 
  Klasse 42   Software as a service (SaaS) services featuring 

software for business management. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602318 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109301 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.22, EM, 018361646 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pascal A/S, Ellekær 6A, 2., 2730 HERLEV, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Power amplifiers relating to audio equipment; 
integrated audio amplifiers; computer software for 
controlling audio amplifiers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602322 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202109303 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, US, 90318925 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JJ Acquisition, LLC, 8501 Fallbrook Avenue, #370, 
CA91304 WEST HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Adult sexual stimulation aids, namely, electric and 

rechargeable strokers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602364 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109310 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.26, EM, 018383125 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lurpiv AB, Box 3, 37221 RONNEBY, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; sportswear; footwear; headgear; sports 
headgear [other than helmets]; pants; shorts; shirts; 
tee-shirts; sports singlets; tops [clothing]; sweaters; 
jerseys [clothing]; sweat shirts; sweatpants; underwear; 
sports bras; dresses; skirts; jackets [clothing]; coats; 
socks; gloves [clothing]; belts [clothing]; suspenders; 
hosiery; tights; waistcoats; hoods [clothing]; soles for 
footwear; stiffeners for shoes; insoles for footwear; 
footwear uppers; tips for footwear; tongues for shoes 
and boots; shoe straps. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment; skateboards; 
skateboard wheels; skateboard paddles; skateboard 
trucks; bags for skateboards; elbow guards for use in 
skateboarding; athletic protective wrist pads for 
skateboarding; athletic protective arm pads for 
skateboarding; athletic protective knee pads for 
skateboarding; roller skates; cases adapted for sporting 
articles; hand protectors adapted for sporting use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602366 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109312 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.17, EM, 018356831 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Enjoy Wine & Spirits AB, Alsnögatan 11, 11641 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages. 
  Klasse 33   Wine; alcoholic beverages (except beer). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1602421 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202109317 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.23, FR, 4704499 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PASQUIER, 49360 LES CERQUEUX, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Dried and cooked fruits; crystallized fruits; jams; fruit 

jellies; fruit compotes; desserts based on dairy products 
and fruit desserts; fruit-based snack (foodstuff); fruit 
pastes. 

  Klasse 30   Cereal-based snacks (food); bread; bread-making 
products (improvers) as cereal-based products; toasted 
bread; toast; puff pastries, namely puff pastry products; 
crackers; biscuits and cookies; rusks; buns, stuffed 
buns, chocolate-filled buns, fruit-filled buns, buns 
stuffed with cream; donuts, donuts, whether plain or 
filled, chocolate donuts, donuts containing fruit; 
Viennese pastries; pains au chocolat; raisin breads; 
croissants; pains au lait; gingerbread; turnovers 
(pastries); pastries; mignardises (sweet or savory 
pastry); tarts; cakes; pancakes; waffles; macaroons; 
croutons, chocolate croutons, flavored croutons; petits 
fours (sweet or savory pastry); reductions (sweet or 
savory pastry); muffins (pastry); bagels (pastry); 
crumpets (pastry); breadsticks; blinis [thick pancakes]; 
fajitas; pita [bread]; donuts [sweet dumplings]; scones; 
pancakes (crepes); triangles (pastry); couronnes 
(brioches), couronnes des rois (Epiphany Cake of the 
Kings) (pastry); pancakes, twelfth-night cakes 
(pastries); Chinese pastries; sweet or savory cakes for 
aperitifs; edible decorations for cakes (sugar 
confectionery); confectionery products; sugar 
confectionery; sandwiches; edible ices; chocolate; 
honey; yeast; baking powder; dried cereal flakes; oat 
flakes; corn flakes; breakfast cereals; muesli; muesli 
bars; flavorings for cakes other than medicinal oils and 
essential oils; aromatic preparations for food; crèmes 
brûlées. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602509 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202109332 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, FR, 4701189 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROEDERER COLLECTION 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Champagne Louis Roederer (CLR), 21 boulevard 
Lundy, 51100 REIMS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Services for providing food and beverages; bar 

services; catering services; café services; restaurants; 
coffee shops; cafeterias; tasting services [provision of 

food and beverages]; wine bars; Champagne bars; tea 
rooms; cocktail bars; beverage service provision; 
sommelier services; wine tasting services [provision of 
beverages]; delicatessens [restaurants]; reservation of 
restaurants; organization of banquets; advisory 
services relating to the catering of food and beverages; 
hotel services; hotels; tourist hotels; rental of meeting 
rooms; rental of conference rooms; rental of rooms for 
receptions; rental of rooms for exhibitions; temporary 
accommodation reservation; hotel accommodation 
reservation; reservation agency services for temporary 
accommodation; provision of information relating to 
hotels and restaurants; provision of installations for 
conferences, exhibitions and meetings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602534 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202109337 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018333533 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAUTY GREAT AGAIN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bora Creations S.L., Calle Velázquez, 11 (Pto. de 
Andratx), 07157 ANDRATX, BALEARES, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Preparations for cleaning, caring for and beautifying 

the skin, nails, lips, eyes and hair; perfumery; 
cosmetics; decorative cosmetics; nailcare products; 
haircare products; setting preparations for the hair; 
perfumes; eau de parfum; toilet water; eau de cologne. 

  Klasse 8   Hand-operated apparatus and instruments for the 
cosmetic and decorative care of fingernails, toenails, 
eyelashes, eyebrows; nail files; apparatus for treating 
fingernails and toenails. 

  Klasse 21   Brushes (except paintbrushes); cosmetic utensils; 
combs; makeup applicators; sponges. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602544 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202109339 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Denver A/S, Omega 5A, 8382 HINNERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   DVD players; television apparatus; DAB radios; 

portable digital audio broadcasting radios; radio alarm 
clocks; portable CD players; tablet computers; portable 
DVD players; telephone apparatus; compact disc 
players; monitors; LED monitors; cameras 
[photography]; smartwatches; underwater cameras; 
smoke alarms; security alarms; home automation 
software; electric door bells; electronic book readers; 
laptop computers; wireless headphones; in-ear 
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headphones; noise cancelling headphones; music 
headphones; record decks; stereo headphones; 
netbooks [computers]; car radios; record players; 
radios; smartphones; alarms; digital photo frames; 
headsets. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; microwave ovens [cooking 
apparatus]; light bulbs. 

  Klasse 12   Drones; self-balancing boards; electrically operated 
scooters; camera drones; self-balancing scooters. 

  Klasse 14   Electronic alarm clocks; alarm clocks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602549 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109340 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.30, DE, 

3020201170218 
(540) Gjengivelse av merket: 

service link 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 
35108 ALLENDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Burners, boilers and heaters, in particular heat pumps; 

heating, ventilating, air conditioning and air purification 
apparatus and installations, in particular air conditioning 
installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602555 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109341 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 W.L. Gore & Associates Inc, 555 Paper Mill Road, 
P.O.Box 9329, DE19714-9206 NEWARK, USA 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602605 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109351 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.25, DE, 30 2020 108 

581 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flexcavo GmbH, Akazienstr. 3a, 10827 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of non-handheld 

machines and drones; Rental of cleaning and washing 
and drying machines and equipment; Rental of plant 
and non-handheld equipment for construction, 
demolition, cleaning and maintenance; Rental of 
industrial robots for use in the construction industry as 
well as associated robot mechanics and robot tools; 
rental of construction site equipment, including 
electrical construction site installations, construction 
site safety devices, these also for traffic safety 
purposes; procurement, reservation and booking of all 
aforementioned services. 

  Klasse 42   Data mining; Providing temporary use of non-
downloadable software applications accessible via a 
web site; Cloud computing; Design, development and 
implementation of software; Hosting services and 
software as a service and rental of software; IT project 
management; Providing online, non-downloadable 
software; all the aforementioned services for the fields 
of: Craft, construction, horticulture, modernisation, 
maintenance, repair and mine work as well as 
agriculture, in particular for the rental and management 
of the rental of machinery, construction site equipment 
and vehicles, as well as for construction site structuring, 
construction site management, supply chain 
management and fleet management; Software as a 
Service [SaaS], rental of software as well as online 
provision of non-downloadable software for risk 
management and occupational health and safety; rental 
of Software as a Service [SaaS] for Building Information 
Modelling (BIM) and RFID technology; Consultancy 
services relating to quality control; Quality assurance 
consultancy; Authentication and quality control; 
Engineering consultancy services; Process monitoring 
for quality assurance; Testing, conducting technical 
project studies; Environmental consultancy services; all 
the aforementioned services for the areas of: craft, 
construction, horticulture, modernisation, maintenance, 
repair and mine work as well as agriculture; Services 
concerning the construction site installation, namely 
technical planning services of the traffic routes, also 
taking into account labour law regulations, and 
technical project management for the planning of the 
traffic routes on the construction site, crane logistics, 
construction site security, social facilities (recreation 
containers, sanitary facilities, canteens, residential 
containers) as well as delivery areas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1602613 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202109353 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 Fan Wei Luo 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 "Fan" means "Quiet"; "Wei" means "powerful"; "Luo" 
means "watery". 

(730) Innehaver: 
 BOSLINE FASHION CO.,LTD FUJIAN PROVINCE, 

No.22, Road II Lingxiu Industral Park, Shishi, 
QUANZHOU, FUJIAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; ready-made clothing; coats; pants; shoes; 

hats; hosiery; gloves [clothing]; scarves. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602619 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109354 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.16, EM, 018339031 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Svenskt Tenn Aktiebolag, Box 5478, 11484 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Luminaires; lamp shades. 
  Klasse 16   Table napkins of paper; bookends. 
  Klasse 20   Furniture; statues, figurines, works of art and 

ornaments and decorations, made of materials such as 
wood, wax, plaster or plastic, included in the class. 

  Klasse 21   Serving pots; coasters, not of paper or textile; napkin 
rings; trivets [table utensils]; table plates; trays; vases; 
pots; candle drip rings; glassware; bowls; plates, 
dishes, platters; jars; candelabra [candlesticks]. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602627 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109357 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.23, CH, 760420 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Partners Group AG, Zugerstrasse 57, 6341 BAAR, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for monitoring and managing the 
performance of business leaders; software facilitating 
exchange and collaboration between leaders within a 
company. 

  Klasse 35   Company performance and data analysis service. 
  Klasse 42   Software as a Service (SaaS) solution including 

software for monitoring and managing the performance 
of business leaders; Software as a Service (SaaS) 
solution facilitating exchange and collaboration 
between leaders within a company. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602738 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202109372 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.22, JP, 2021-033723 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, 601-8501 KYOTO-SHI, KYOTO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Laundry preparations; deodorants for human beings 

or for animals; soap; shampoos; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; toiletry 
preparations; dentifrices; toothpaste; mouthwashes, not 
for medical purposes; cosmetics; cosmetic kits; bath 
preparations, not for medical purposes; hair spray; 
mascara; decorative transfers for cosmetic purposes; 
cosmetics for children; beauty masks; perfumery; air 
fragrancing preparations; false nails; false eyelashes; 
nail art stickers. 

  Klasse 5   Vitamin preparations; syrups for pharmaceutical 
purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; 
collyrium; antiseptics; medicine cases, portable, filled; 
adhesive plasters; bandages for dressings; absorbent 
cotton; babies' diapers; powdered milk for babies; 
nutritional supplements; food for babies. 

  Klasse 14   Key rings [split rings with trinket or decorative fob]; key 
chains [split rings with trinket or decorative fob]; charms 
for key rings; jewelry boxes; commemorative coins; 
coins; jewelry; necklaces [jewelry]; bracelets [jewelry]; 
rings [jewelry]; jewellery charms; earrings; tie pins; 
medals; ornamental pins; shoe jewelry; watches; 
clocks; watch bands. 
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  Klasse 16   Office requisites, except furniture; wrapping paper; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; boxes of paper or cardboard; plastic film for 
wrapping; place mats of paper; coasters of paper; table 
napkins of paper; paper; stationery; writing instruments; 
pens; pencils; pen cases; rubber erasers; paint boxes 
for use in schools; pencil sharpeners, electric or non-
electric; cards; greeting cards; stickers [stationery]; 
printed matter; note books; books; comic books; 
posters; calendars; pictures; graphic reproductions; 
photograph stands. 

  Klasse 18   Clothing for pets; collars for animals; harness for 
animals; leather cases; bags; school bags; rucksacks; 
backpacks; suitcases; leather bags; card cases 
[notecases]; purses; wallets; key cases; luggage tags; 
garment bags for travel; bags for sports; vanity cases, 
not fitted; umbrellas. 

  Klasse 20   Pillows; cushions; packaging containers of plastic; 
nameplates, not of metal; fans for personal use, non-
electric; beds for household pets; furniture; chests for 
toys; wind chimes [decoration]; cradles; infant walkers; 
camping mattresses; picture frames; statues of wood, 
wax, plaster or plastic. 

  Klasse 21   Floss for dental purposes; brushes; toothbrushes; 
toilet cases; cosmetic utensils; containers for household
or kitchen use; utensils for household purposes; kitchen 
utensils; glass bowls; soup bowls; paper plates; mugs; 
cups; dishes; cookie jars; lunch boxes; drinking flasks; 
drinking bottles for sports; vacuum bottles; drinking 
straws; chopsticks; chopstick cases; trays for 
household purposes; coasters, not of paper or textile; 
tablemats, not of paper or textile; dustbins; waste paper 
baskets; coin banks; soap holders; dishes for soap; 
china ornaments. 

  Klasse 24   Adhesive fabric for application by heat; towels of 
textile; beach towels; handkerchiefs of textile; quilts; 
bed blankets; picnic blankets; travelling rugs [lap 
robes]; throws; fleece blankets; covers for cushions; 
pillowcases; tablemats of textile; table napkins of 
textile; place mats of textile; coasters of textile; flags of 
textile or plastic; banners of textile or plastic; blankets 
for household pets; wall hangings of textile; loose 
covers for furniture; bed covers; curtains of textile or 
plastic; household linen; bed linen; sleeping bags. 

  Klasse 25   Clothing; shirts; tee-shirts; polo shirts; sweatshirts; 
parkas; jackets [clothing]; raincoats; trousers; 
sweatpants; smocks; skirts; hosiery; pajamas; 
underwear; bathing suits; socks; neck scarfs [mufflers]; 
ear muffs [clothing]; gloves [clothing]; mittens; leg 
warmers; bibs, not of paper; hats; caps being 
headwear; cap peaks; belts [clothing]; footwear; sports 
shoes; sandals; beach shoes; slippers; masquerade 
costumes; Halloween costumes. 

  Klasse 29   Fruit-based snack food; potato chips; milk products; 
cheese; milk beverages, milk predominating; yogurt; 
frozen fruits; charcuterie; fish-based foodstuffs; jellies 
for food; jams; nuts, prepared; soups; preparations for 
making soup. 

  Klasse 30   Tea; tea-based beverages; coffee; coffee-based 
beverages; cocoa; cocoa-based beverages; 
confectionery; pastries; candies; ice cream; cookies; 
chocolate; popcorn; chewing gum; bread; sandwiches; 
pizzas; pies; cakes; frozen yogurt [confectionery ices]; 
crackers; mints for breath freshening; seasonings; 
ketchup [sauce]; dressings for salad; cereal 
preparations; breakfast cereals; oatmeal; noodles; 
pasta; pasta sauce. 

  Klasse 32   Soda water; table waters; fruit juice; soft drinks; 
vegetable juices [beverages]; non-alcoholic beverages; 
whey beverages. 

  Klasse 41   Entertainment services; providing information in the 
field of entertainment; providing online electronic 
publications, not downloadable; providing online 
videos, not downloadable; providing online music, not 
downloadable; games equipment rental; toy rental; 
game services provided online from a computer 
network; organization of competitions [education or 
entertainment]; providing amusement arcade services; 
amusement park services; organization of sporting 

events; presentation of live performances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602865 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109393 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARLEX ANEW 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Chevron Phillips Chemical Company LP, 10001 Six 
Pines Drive, TX77380 THE WOODLANDS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Polymers and polymer compositions used in 

manufacturing molded products, film products, and 
sheet products; unprocessed polyethylene, 
unprocessed polystyrene and polypropylene resins; 
unprocessed polymerizable synthetic resins; 
unprocessed propylene and propylene derivatives; 
styrene monomers and unprocessed polystyrene 
derivatives; unprocessed plastics and polymer resins; 
unprocessed plastics and polymers derived from 
reclaimed sources for use in manufacturing. 

  Klasse 17   Pipe and pipe fittings for underground gas lines, 
sewer pipe lines, potable and non-potable water lines, 
and pipe for industrial, municipal, and energy 
applications not made of metal; chemically recycled 
plastics in pellet form for use in further manufacture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602881 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109396 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.20, CH, 759366 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 OM Pharma SA, Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 

MEYRIN 2 / GENÈVE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; therapeutic and 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.02.21 - nr 08/22

129 
 

assistive devices adapted for persons with disabilities. 
  Klasse 44   Medical and veterinary services; hygienic and beauty 

care for human beings or animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602914 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202109398 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pan Hong, No.1511 (Building), No.10, Caifu Square, 
No.1899,Tushan East Road, Bengshan District, 
Bengbu, 233000 ANHUI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Glass [receptacles]; daily glass vessel (including cup, 

disc, pot, cylinder); porcelain ware; crystal artware; 
beer mugs; straws for drinking; insulating flasks; 
mosquito-killing device. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602916 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109399 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.20, EM, 018456992 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PARSON GIN d.o.o., Mariborska cesta 41, 2212 

SENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH, Slovenia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Bottles; glasses; glasses for gin; crystal glasses; 
crystal glasses for gin; glass stoppers for bottles; glass 
decanters; bottle buckets; bottle coolers (receptacles); 
bottle openers; wine bottle cradles; shaker bottles sold 
empty; beverage stirrers; cocktail shakers. 

  Klasse 33   Gin; gin made of grapes; gin made of mango, papaya, 
passion fruit and pineapple; gin made of lemon, bitter 
orange, angelica, coriander and blackcurrant; gin made 
of orange, apple, cinnamon and cloves; alcoholic 
beverages (except beer); spirits (beverages); liquor-
based aperitifs; liqueurs; cocktails; prepared alcoholic 
cocktails; low alcoholic drinks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602945 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202109403 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.03, JP, 2021-024671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NICHIA CORPORATION, 491-100, Oka, Kaminaka-
cho, 774-8601 ANAN-SHI, TOKUSHIMA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Rescue laser signalling flares; signs, luminous; 

flashlights for use in photography; photography 
projectors; optical lamps; cinematographic machines 
and apparatus; magic lanterns; overhead projectors; 
optical apparatus and instruments; lasers for 
measuring; meters; television apparatus; video 
projectors; lasers, not for medical purposes; semi-
conductors; optical semiconductors; light emitting 
diodes (LEDs); laser diodes; laser pointers; LCDs 
[liquid crystal displays]; wearable video display 
monitors; LED monitors; display monitors; devices for 
the projection of virtual keyboards; LCD projectors; 
digital projectors; multimedia projectors; mini beam 
projectors; projectors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602965 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109404 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.16, EM, 018355973 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SMA Mineral B.V., Oudegracht 202, 1811CR 

ALKMAAR, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Granulated limestone for agricultural purposes; 
pulverized limestone for agricultural purposes; 
dolomite; dolomite for industrial purposes; hydroxide of 
magnesium; magnesium hydroxide for industrial use; 
magnesium hydroxide for use in manufacture; 
magnesium hydroxide for use as a catalyst in 
manufacture; lime for use in agriculture; magnesium 
oxide for use in papermaking; soil stabilizers for use in 
road construction; soil stabilizers for roads, ponds and 
lakes; adhesives for floor, ceiling and wall tiles; 
adhesives for use in the manufacture of wall coverings; 
adhesives for the building industry; adhesives used in 
industry, in particular in the construction industry; soil 
conditioners for agricultural purposes. 

  Klasse 19   Limestone; limestone in powdered form; agricultural 
limestone; limestone in granular form; quartz; silica 
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[quartz]; lime; lime building materials; non-agricultural 
lime; hydrated lime for building purposes; stone 
veneers [building materials]; marble for construction. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602985 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109524 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.27, JP, 2021-008894 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KABUSHIKI KAISHA MIKIMOTO (also trading as K. 

Mikimoto & Co., Ltd.), 5-5, Ginza 4-Chome, Chuo-ku, 
104-8145 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry incorporating pearls; jewelry incorporating 

precious stones; articles of jewelry and imitation 
jewelry; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; brooches 
[jewellery, jewelry (Am.)]; earrings; necklaces 
[jewellery, jewelry (Am.)]; pendants; pierced earrings; 
bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; pearls [jewellery, 
jewelry (Am.)]; jewelry; jewelry for the head; jewelry 
boxes; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; chains 
[jewellery, jewelry (Am.)]; key rings [trinkets or fobs]; 
watches; clocks; tie pins; tie clips; cuff links; badges of 
precious metal; shoe ornaments of precious metal; 
shoe jewelry; alloys of precious metal; precious stones; 
semi-precious stones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603001 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202109525 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.17, JP, 2021-059258 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NIPPON KODOSHI CORPORATION, 648, Hirooka-
Kami, Haruno-cho, 781-0395 KOCHI-SHI, KOCHI, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Battery separators; separators for storage battery. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603007 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109526 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.17, CH, 760894 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Chord Therapeutics SA, 15 Avenue de Sécheron, 1202 

GENÈVE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for treatment of oncological and 
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for 
treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders; 
pharmaceutical preparations for treatment of 
myasthenia gravis; pharmaceutical preparations for 
treatment of neuro-inflammatory disorders. 

  Klasse 42   Scientific, pharmaceutical and medical research and 
development services; provision of information relating 
to scientific, pharmaceutical and medical research and 
development. 

  Klasse 44   Consultant services relating to pharmaceutical and 
medical products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603018 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202109528 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, CH, 761832 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 9   Handheld computers; tablet computers; notebook 
computers; mobile telephones; downloadable computer 
software applications for treating and evaluating vision 
disorders and amblyopia; downloadable applications for 
mobile devices for treating and evaluating vision 
disorders and amblyopia; downloadable game 
software; anaglyphic 3D spectacles. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments for ophthalmic 
use. 

  Klasse 42   Software as a service [SaaS] featuring software for 
accessing interactive vision disorder treatment exercise 
tools; maintenance and updating of computer software 
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for providing users with a tool for vision disorder 
treatment and vision disorder evaluation; software as a 
service [SaaS] featuring software for evaluating vision 
disorders; troubleshooting of software problems 
(technical support) for computer software in the field of 
vision disorder treatment and in the field of vision 
disorder evaluation. 

  Klasse 44   Eye care medical services, namely, vision evaluation, 
vision disorder treatment; consultancy in the field of 
vision disorder treatment; consultancy in the field of 
vision disorder evaluation; medical services, namely, 
medical analysis of data in the field of optometry for 
vision disorder treatment and evaluation purposes; 
medical reporting services in the field of optometry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603032 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202109529 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.06, EM, 018333848 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Autec SrL, Via Pomaroli, 65, 36030 CALDOGNO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring, detecting, monitoring and controlling 

devices; safety, security, protection and signalling 
devices; remote control apparatus; remote controls; 
electronic power supplies; batteries; electric plugs; 
rechargeable batteries; battery leads; battery adapters; 
power packs [batteries]; electrical cells and batteries; 
battery chargers; chargers; electrical charge controllers;
carrying cases for radios; safety restraints, other than 
for vehicle seats and sports equipment; wireless 
controllers to remotely monitor and control the function 
and status of other electrical, electronic, and 
mechanical devices or systems; electronic docking 
stations; regulating apparatus, electric; electrical 
controls; control stations (remote, electric or electronic -
); software; software and applications for mobile 
devices; electronic control systems for machines; 
multifunctional remote controls; electronic apparatus for 
the remote control of signals; electrical remote control 
apparatus; switchgear [electric]; control boxes (electric -
); electronic control instruments; electrical control 
boards; controller circuit boards; robotic electrical 
control apparatus; apparatus for the transmission of 
data; mobile radio transmitting apparatus; satellite 
transmission apparatus; devices for wireless radio 
transmission; transmitting and receiving apparatus for 
long-distance transmission; mounting fittings for radios; 
electric control apparatus; covers for telephone 
receivers; bags adapted for laptops; support belts for 
workers; straps for telephone handsets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603055 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109532 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.19, FR, 4703036 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Scented soaps; perfumes; eau de Cologne; eaux de 

toilette; eaux de parfum; body deodorants; perfuming 
and cleaning preparations; scented body lotions and 
creams; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603108 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109538 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.08.06, EM, 018284563 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, in particular for planning and 

evaluating orthodontic treatments and verification of the 
treatment results. 

  Klasse 42   Information technology [IT] consultancy; software 
development, programming and implementation; 
hosting services, software as a service, and rental of 
software; scanning human jaws for planning and 
evaluating orthodontic treatments and verification of the 
treatment results and computerised design of 
orthodontic treatment tools; scientific and technological 
services, in the field of orthodontics; scientific research, 
medical research, industrial research, in the field of 
orthodontics. 

  Klasse 44   Odontological and orthodontic services; professional 
consultancy and providing planning, in the field of 
dentistry, in particular collecting patient data, providing 
planning and design of specific treatments; medical 
consultancy and assistance in the dentistry sector, and 
in the field of, orthodontistry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1603144 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202109540 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.26, CH, 761611 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 
4070 BASEL, Sveits 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603150 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202109543 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Limited Liability Company «Wildberries», derevnya 
Milkovo, vl. 1, rayon Leninskiy, 142715 
MOSKOVSKAYA OBLAST, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Mountaineering sticks; slings for carrying infants; 

luggage tags; pocket wallets; saddlecloths for horses; 
business card cases; reins; reins for guiding children; 
sling bags for carrying infants; harness fittings; parts of 
rubber for stirrups; chamois leather, other than for 
cleaning purposes; umbrellas; parasols; saddlery; 
frames for umbrellas or parasols; handbag frames; card 
cases [notecases]; cases of leather or leatherboard; 
valves of leather; whips; imitation leather; leather, 
unworked or semi-worked; leatherboard; casings, of 
leather, for springs; umbrella rings; hat boxes of 
leather; boxes of leather or leatherboard; purses; chain 
mesh purses; fastenings for saddles; butts [parts of 
hides]; saddle trees; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; moleskin [imitation of leather]; 
travelling sets [leatherware]; knee-pads for horses; 
muzzles; halters; vanity cases, not fitted; furniture 
coverings of leather; clothing for pets; covers for 
animals; trimmings of leather for furniture; collars for 
animals; hiking sticks; conference folders; music cases; 
goldbeaters' skin; cat o' nine tails; leather leashes; pads 
for horse saddles; horseshoes; girths of leather; 
leathercloth; horse blankets; garment bags for travel; 
shoulder belts [straps] of leather; briefcases; traces 
[harness]; fur; randsels [Japanese school satchels]; 
haversacks; leather straps; straps for soldiers' 
equipment; harness straps; straps for skates; straps of 
leather [saddlery]; chin straps, of leather; stirrup 
leathers; umbrella handles; walking stick handles; 
suitcase handles; grips for holding shopping bags; 
rucksacks; travelling bags; riding saddles; net bags for 
shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags; bags 
for climbers; tool bags, empty; handbags; beach bags; 
saddlebags; compression cubes adapted for luggage; 
bags for sports; bags for campers; shopping bags; 
wheeled shopping bags; school bags; pouch baby 
carriers; travelling trunks; nose bags [feed bags]; 
bridoons; umbrella sticks; walking stick seats; tefillin 
[phylacteries]; bits for animals [harness]; bridles 
[harness]; harness for animals; key cases; horse 
collars; suitcases; motorized suitcases; suitcases with 

wheels; valises; attache cases; covers for horse 
saddles; umbrella covers; kid; curried skins; animal 
skins; cattle skins; leather cord; blinkers [harness]; 
labels of leather; game bags [hunting accessories]; 
boxes of vulcanized fibre; walking sticks. 

  Klasse 25   Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underwear; sweat-
absorbent underwear; berets; overalls; boas [necklets]; 
teddies [underclothing]; boxer shorts; ankle boots; ski 
boots; boots for sports; breeches for wear; trousers; 
football shoes; brassieres; adhesive bras; valenki 
[felted boots]; mittens; collars [clothing]; detachable 
collars; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines 
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings [leg 
warmers]; gaiters; boot uppers; corselets; jerseys 
[clothing]; waistcoats; sports jerseys; hosiery; heels; 
hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for 
clothing; scarves; caps being headwear; kimonos; cap 
peaks; visors being headwear; tights; slips 
[underclothing]; combinations [clothing]; wet suits for 
water-skiing; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; 
suits; bathing suits; masquerade costumes; beach 
clothes; headscarves; leotards; jackets [clothing]; stuff 
jackets [clothing]; fishing vests; leggings [trousers]; 
liveries; camisoles; sports singlets; cuffs; short-sleeve 
shirts; mantillas; coats; furs [clothing]; hand warmers 
[fingerless gloves]; mitres [hats]; muffs [clothing]; 
footmuffs, not electrically heated; bibs, not of paper; 
bibs, sleeved, not of paper; fur stoles; hairdressing 
capes; heel protectors for shoes; ear muffs [clothing]; 
socks; sweat-absorbent socks; footwear; beach shoes; 
sports shoes; clothing; paper clothing; outerclothing; 
embroidered clothing; ready-made clothing; motorists' 
clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; 
clothing of imitations of leather; latex clothing; clothing 
of leather; waterproof clothing; clothing incorporating 
LEDs; uniforms; clothing containing slimming 
substances; fittings of metal for footwear; maniples; 
overcoats; knickers; parkas; pelerines; gloves 
[clothing]; ski gloves; pyjamas; bathing trunks; shirt 
fronts; pocket squares; dresses; headbands [clothing]; 
garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-
made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for 
footwear; braces for clothing [suspenders]; half-boots; 
lace boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; sashes for 
wear; money belts [clothing]; layettes [clothing]; non-
slipping devices for footwear; heelpieces for stockings; 
welts for footwear; chasubles; shirts; wooden shoes; 
sandals; bath sandals; boots; jumper dresses; saris; 
sarongs; sweaters; footwear uppers; inner soles; albs; 
bath slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; 
shoes; gymnastic shoes; slippers; skull caps; turbans; 
headwear; aprons [clothing]; judo uniforms; karate 
uniforms; tee-shirts; rash guards; dressing gowns; bath 
robes; top hats; tips for footwear; stockings; sweat-
absorbent stockings; shawls; paper hats [clothing]; 
shower caps; bathing caps; neck tube scarves; studs 
for football boots; hats; babies' pants [underwear]; 
gaiter straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; 
petticoats; skorts; sleep masks; fingerless gloves; heel 
inserts. 

  Klasse 35   Arranging subscriptions to telecommunication services 
for others; import-export agency services; commercial 
information agency services; advertising agency 
services; cost price analysis; rental of office equipment 
in co-working facilities; rental of advertising space; 
business auditing; financial auditing; business 
intermediary services relating to the matching of 
potential private investors with entrepreneurs needing 
funding; employment agency services; computerized 
file management; book-keeping; invoicing; 
demonstration of goods; transcription of 
communications [office functions]; opinion polling; 
market studies; business investigations; business 
research; marketing research; personnel recruitment; 
business management and organization consultancy; 
business organization consultancy; business 
management consultancy; personnel management 
consultancy; professional business consultancy; 
consultancy regarding advertising communication 
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strategies; consultancy regarding public relations 
communication strategies; layout services for 
advertising purposes; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; targeted marketing; 
business management of performing artists; business 
management of sports people; writing of curriculum 
vitae for others; scriptwriting for advertising purposes; 
news clipping services; updating and maintenance of 
information in registries; updating and maintenance of 
data in computer databases; updating of advertising 
material; word processing; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
online retail services for downloadable ring tones; 
online retail services for downloadable digital music; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; arranging newspaper subscriptions for 
others; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs; shop window 
dressing; business appraisals; payroll preparation; data 
search in computer files for others; sponsorship search; 
administrative assistance in responding to calls for 
tenders; business management assistance; commercial 
or industrial management assistance; commercial 
intermediation services; providing business information; 
providing business information via a website; providing 
commercial and business contact information; providing 
commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; providing user 
reviews for commercial or advertising purposes; web 
indexing for commercial or advertising purposes; 
providing user rankings for commercial or advertising 
purposes; economic forecasting; auctioneering; retail 
services for works of art provided by art galleries; sales 
promotion for others; promotion of goods and services 
through sponsorship of sports events; production of 
teleshopping programmes; production of advertising 
films; office machines and equipment rental; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; rental of billboards [advertising boards]; 
rental of vending machines; rental of sales stands; 
rental of photocopying machines; consumer profiling for 
commercial or marketing purposes; publication of 
publicity texts; radio advertising; development of 
advertising concepts; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; registration of written communications 
and data; writing of publicity texts; advertising; online 
advertising on a computer network; advertising by mail 
order; television advertising; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
business inquiries; systemization of information into 
computer databases; administrative services for 
medical referrals; advisory services for business 
management; corporate communications services; 
negotiation of business contracts for others; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for third 
parties; compiling indexes of information for commercial 
or advertising purposes; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; telemarketing services; 
psychological testing for the selection of personnel; 
interim business management; business management 
of hotels; business management for freelance service 
providers; business project management services for 
construction projects; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; business 
management of reimbursement programmes for others; 
administration of consumer loyalty programs; 
administration of frequent flyer programs; administrative 
processing of purchase orders; administrative services 
for the relocation of businesses; public relations; 
commercial lobbying services; competitive intelligence 
services; modelling for advertising or sales promotion; 
typing; market intelligence services; appointment 
reminder services [office functions]; website traffic 
optimization; tax filing services; search engine 
optimization for sales promotion; retail services relating 
to bakery products; gift registry services; price 
comparison services; pay per click advertising; 
secretarial services; procurement services for others 

[purchasing goods and services for other businesses]; 
shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
telephone switchboard services; photocopying services;
business efficiency expert services; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; media relations services; 
outsourced administrative management for companies; 
appointment scheduling services [office functions]; 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 

  Klasse 39   Air transport; motor coach rental; boat rental; garage 
rental; rental of vehicle roof racks; aircraft rental; 
parking place rental; rental of warehouses; rental of 
tractors; booking of seats for travel; travel reservation; 
transport reservation; towing; vehicle breakdown towing 
services; bottling services; water distribution; delivery of 
newspapers; message delivery; parcel delivery; 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 
flower delivery; replenishment of vending machines; 
launching of satellites for others; transportation 
logistics; rescue operations [transport]; arranging of 
cruises; arranging of passenger transportation services 
for others via an online application; arranging of 
transportation for travel tours; arranging for travel visas 
and travel documents for persons travelling abroad; 
armoured-car transport; hauling; carting; transport and 
storage of waste; transporting furniture; lighterage 
services; ferry-boat transport; removal services; 
transport of travellers; guarded transport of valuables; 
bus transport; car transport; barge transport; boat 
transport; railway transport; marine transport; 
passenger transport; river transport; ambulance 
transport; tram transport; porterage; piloting of civilian 
drones; refloating of ships; cash replenishment of 
automated teller machines; shipbrokerage; transport 
brokerage; freight brokerage [forwarding (Am.)]; 
providing driving directions for travel purposes; 
providing traffic information; providing information 
relating to storage services; providing transportation 
information; car rental; railway truck rental; rental of 
diving bells; rental of diving suits; rental of motor racing 
cars; rental of aircraft engines; railway coach rental; 
rental of wheelchairs; rental of storage containers; 
horse rental; rental of freezers; rental of navigational 
systems; refrigerator rental; vehicle rental; stevedoring; 
unloading cargo; electricity distribution; distribution of 
energy; packaging of goods; collection of recyclable 
goods [transport]; carpooling services; ice-breaking; 
piloting; water supplying; escorting of travellers; 
transport by pipeline; wrapping of goods; operating 
canal locks; car parking; chauffeur services; pleasure 
boat transport; car sharing services; courier services 
[messages or merchandise]; salvaging; salvage of 
ships; gift wrapping; underwater salvage; taxi transport; 
transport; transport services for sightseeing tours; 
luggage storage; franking of mail; freight [shipping of 
goods]; freighting; physical storage of electronically 
stored data or documents; boat storage; storage of 
goods; storage; freight forwarding. 

  Klasse 42   Water analysis; computer system analysis; 
handwriting analysis [graphology]; chemical analysis; 
rental of meters for the recording of energy 
consumption; energy auditing; recovery of computer 
data; business card design; graphic design of 
promotional materials; industrial design; graphic arts 
design; computer virus protection services; oil-field 
surveys; geological surveys; engineering; installation of 
computer software; meteorological information; clinical 
trials; material testing; textile testing; bacteriological 
research; biological research; geological research; 
research in the field of environmental protection; 
cosmetic research; mechanical research; research in 
the field of welding; research in the field of building 
construction; research in the field of 
telecommunications technology; research in the field of 
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physics; chemical research; research and development 
of new products for others; medical research; scientific 
and technological research relating to patent mapping; 
scientific and technological research in the field of 
natural disasters; scientific research; analysis for oil-
field exploitation; underwater exploration; technological 
research; calibration [measuring]; website design 
consultancy; computer security consultancy; 
information technology [IT] consultancy; computer 
technology consultancy; consultancy in the design and 
development of computer hardware; architectural 
consultancy; internet security consultancy; computer 
software consultancy; data security consultancy; 
technological consultancy; oil-well testing; quality 
control; vehicle roadworthiness testing; land surveying; 
dress designing; updating of computer software; 
monitoring of computer systems to detect breakdowns; 
monitoring of computer systems for detecting 
unauthorized access or data breach; monitoring of 
computer systems by remote access; software as a 
service [SaaS]; maintenance of computer software; 
authenticating works of art; design of interior decor; 
quality evaluation of standing timber; quality evaluation 
of wool; digitization of documents [scanning]; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; urban planning; providing information 
relating to computer technology and programming via a 
website; providing search engines for the internet; 
conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion; conducting technical project 
studies; computer system design; rental of web servers;
computer rental; rental of computer software; unlocking 
of mobile phones; geological prospecting; oil 
prospecting; hosting computer sites [web sites]; 
development of computer platforms; construction 
drafting; computer software design; software 
development in the framework of software publishing; 
cloud seeding; consultancy in the field of energy-
saving; creating and designing website-based indexes 
of information for others [information technology 
services]; creating and maintaining websites for others; 
computer programming; technical writing; copying of 
computer programs; cloud computing; architectural 
services; information technology services provided on 
an outsourcing basis; chemistry services; packaging 
design; off-site data backup; telecommunications 
technology consultancy; scientific laboratory services; 
user authentication services using single sign-on 
technology for online software applications; user 
authentication services using technology for e-
commerce transactions; weather forecasting; styling 
[industrial design]; cartography services; exploration 
services in the field of the oil, gas and mining 
industries; data encryption services; electronic data 
storage; surveying; electronic monitoring of credit card 
activity to detect fraud via the internet; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identity theft via the internet; interior design; 
providing scientific information, advice and consultancy 
relating to carbon offsetting; platform as a service 
[PaaS]; server hosting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603161 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202109544 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

Razel's 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Perola GmbH, Ronhofer Hauptstr. 299, 90765 FÜRTH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Spirits [beverages]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603162 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202109545 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.08, GB, 

UK00003565511 
(540) Gjengivelse av merket: 

ABLITECT 
(592) 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: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603174 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109546 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dongguan Phushen Baby Products Co., Ltd., No. 42 

Hongli Road, Miaobian Industrial Zone, Liaobu, 
DONGGUAN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Dentures; dental apparatus and instruments; blankets, 

electric, for medical purposes; condoms; artificial limb; 
abdominal belts; abdominal belts; thread, surgical; 
heating cushions, electric, for medical purposes; 
vibromassage apparatus; thermometers for medical 
purposes; maternity belts; ear picks; teething rings; 
feeding bottles; breast pumps; pacifiers for babies; 
feeding bottle valves; feeding bottle teats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1603218 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109549 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 XUE LIAN. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The Chinese characters separately could be translated 
into snow and chain. The whole Chinese characters 
has no meaning and cannot be translated into English. 

(730) Innehaver: 
 ZHEJIANG PUJIANG BOHU CHAIN STOCK CO., 

LTD., No.565 Yatai Rd., 322200 PUJIANG, 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Snowmobiles; anti-skid chains; automobile chains; 

motorcycle chains; spikes for tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603306 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202109564 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chevron Phillips Chemical Company LP, 10001 Six 
Pines Drive, TX77380 THE WOODLANDS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Aromatic hydrocarbons; benzene; catalysts; chemical 

additives for industrial processes; cyclohexane; 
elastomers for use in manufacture; ethylene and 
ethylene derivatives; linear alpha olefins; normal alpha 
olefins; polymers and polymer compositions used in 
manufacturing; polyethylene, polystyrene and 
polypropylene resins; polymerizable synthetic resins; 
propylene and propylene derivatives; styrene 
monomers and polystyrene derivatives; unprocessed 
plastics and polymer resins; unprocessed plastics and 
polymers derived from reclaimed sources for use in 
manufacturing. 

  Klasse 4   Industrial lubricants; synthesized hydrocarbons used 
in manufacture of lubricants. 

  Klasse 17   Elastomers in pellet form; pipe and pipe fittings not 
made of metal; recycled plastics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603371 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109573 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.30, EM, 018329416 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Great Lengths International S.r.l., Piazza Stefano Jacini 

5, 00191 ROMA (RM), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Preparations for the care and treatment of hair, 
including shampoos, hair conditioners, hair care lotions, 
pomades, hair pomades, hair spray, preparations for 
the cosmetic care of the scalp, tints for the hair, waving 
preparations for the hair, false eyelashes, eyelashes of 
real hair, eyelash cosmetics. 

  Klasse 26   Weaves being hair extensions, hair pieces and 
tresses of hair for extending and thickening hair, false 
beards, wigs, toupees, hair bands, hair barrettes, hair 
pins, hair nets, hair ornaments, hair barrettes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603391 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109575 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.13, DE, 30 2020 022 

270 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trisport AG, Bösch 67, 6331 HÜNENBERG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Nutritional supplements; protein dietary supplements; 
dietary supplements consisting of vitamins; food 
supplements consisting of amino acids; alginate dietary 
supplements; glucose dietary supplements; food 
supplements; mineral dietary supplements for humans; 
meal replacement powders; vitamin supplements. 

  Klasse 9   Ergometers, apparatus, instruments and devices for 
recording, reproducing, saving, processing, 
transmitting, encoding and decoding, broadcasting, 
streaming and retrieving data; compact disc players; 
DVD players; optical data carrier players; recorded 
electronic, magnetic and electromagnetic data carriers 
and data storage media; computer programs and 
computer software for video, computer and Internet 
games and for other electronic and/or visual games; 
artificial intelligence software for the fitness, 
gymnastics, sports and nutrition sector; electronic 
publications, feature film, sound, video and other 
multimedia recordings as well as digitized printed 
matter (downloadable); mobile apps; fitness wristbands 
[measuring instruments]; data, downloadable from the 
Internet or a global network, in particular voice, 
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ringtones, MP3s, films, videos, audio books, text 
signals, music, sounds, graphics, games and images; 
spectacle frames; spectacle lenses; spectacle cases 
and spectacle holders; sunglasses; protective goggles; 
sports bags adapted [shaped] to contain protective 
helmets. 

  Klasse 18   Trunks and suitcases; umbrellas and parasols; travel 
baggage; bags, included in this class, travelling bags; 
shoulder bags; hipsacks; handbags; bags for sports; 
belt bags; rucksacks; vanity cases, not fitted; cosmetic 
purses; purses; wallets; credit card cases; card wallets 
[leatherware]; key cases; school bags; all the 
aforementioned goods of leather and imitation leather 
and of fabric; parts and fittings for all the 
aforementioned goods, included in this class. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing for gymnastics; 
sweatpants; unitards; gymnastic shoes; tops and 
bottoms for sports activities; leotards and jerseys; 
sports footwear; men's, women's and children's 
swimwear; swim trunks; swimming costumes; bathing 
caps. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment; aerobic steps; 
aerobic step machines; exercise weights; gymnastic 
and sporting articles; stands for jogging machines; 
sports training apparatus; sports equipment; sporting 
articles; sit up benches; exercise pulleys; rowing 
machines; punching bags; floor-mounted punch balls; 
manual leg exercisers; manually operated exercise 
equipment; push-up handles; push up stands; bar-bells; 
exercise treadmills; dumbbell shafts for weight lifting; 
dumb-bells; kettle bells; body training apparatus 
[exercise]; inversion tables; lifting grips for weight lifting; 
dumb-bells [for weight lifting]; barbells for weight lifting; 
hand grip strengthener rings; hand wraps for sports 
use; manually operated rings for lower and upper body 
resistance exercise; appliances for gymnastics; grips 
for sporting articles; machines incorporating weights for 
use in physical exercise; weight lifting belts [sports 
articles]; apparatus for achieving physical fitness [for 
non-medical use]; machines for physical exercises; 
exercise bands; indoor fitness apparatus; stationary 
exercise bicycles; chest expanders [exercisers]; 
elliptical trainers; swivels for punching bags; rotating 
push-up handles; body-building apparatus [exercise]; 
body-building apparatus; body toner apparatus 
[exercise]; leg weights for athletic use; leg weights for 
exercising; leg weights [sports articles]; stomach 
exercisers; weight lifting benches; benches for 
gymnastic use; benches for sporting use; abdominal 
wheel rollers for fitness purposes; spring-supported 
punch balls; body training equipment for strength 
building; cross trainers. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services, mail order retail 
services and online retail services relating to nutritional 
supplements, protein dietary supplements, dietary 
supplements consisting of vitamins, food supplements 
consisting of amino acids, alginate dietary 
supplements, glucose dietary supplements, food 
supplements, mineral dietary supplements for humans, 
meal replacement powders, vitamin supplements, 
ergometers, mobile apps, fitness wristbands 
[measuring instruments], clothing, footwear, headgear, 
sports goggles, helmets, protective helmets, protective 
gloves, sports bags adapted [shaped] to contain 
protective helmets, sporting articles and equipment, 
aerobic steps, aerobic step machines, exercise 
weights, gymnastic and sporting articles, stands for 
jogging machines, sports training apparatus, sports 
equipment, sporting articles, sit up benches, exercise 
pulleys, rowing machines, punching bags, floor-
mounted punch balls, manual leg exercisers, manually 
operated exercise equipment, push-up handles, push 
up stands, bar-bells, exercise treadmills, dumbbell 
shafts for weight lifting, dumb-bells, kettle bells, body 
training apparatus [exercise], inversion tables, lifting 
grips for weight lifting, dumb-bells [for weight lifting], 
barbells for weight lifting, hand grip strengthener rings, 
hand wraps for sports use, manually operated rings for 
lower and upper body resistance exercise, appliances 

for gymnastics, grips for sporting articles, machines 
incorporating weights for use in physical exercise, 
weight lifting belts [sports articles], apparatus for 
achieving physical fitness [for non-medical use], 
machines for physical exercises, exercise bands, 
indoor fitness apparatus, stationary exercise bicycles, 
chest expanders [exercisers], elliptical trainers, swivels 
for punching bags, rotating push-up handles, body-
building apparatus [exercise], body-building apparatus, 
body toner apparatus [exercise], leg weights for athletic 
use, leg weights for exercising, leg weights [sports 
articles], stomach exercisers, weight lifting benches, 
benches for gymnastic use, benches for sporting use, 
abdominal wheel rollers for fitness purposes, spring-
supported punch balls, body training equipment for 
strength building, cross trainers. 

  Klasse 38   Streaming of multimedia files, in particular audio and 
video files, on computer networks, the internet or a 
global network, and to mobile phones and wireless 
communication devices; broadcasting and transmission 
of data and documents on data networks, in particular 
audio, video or other multimedia content, including via 
the internet or global networks, in electronic or 
computerised form, and on mobile telephones and 
wireless communication devices; broadcasting and 
transmission of downloadable publications for 
education and entertainment purposes on data 
networks, including via the internet or global networks, 
in electronic or computer-aided form, and on mobile 
telephones and wireless communications devices; 
providing access to voice communication services via 
the internet; provision of access to on-line facilities for 
real-time interaction with other computer users; 
broadcasting and electronic transmission of film, 
television, cable television, radio programs or 
transmissions, including via the internet or global 
networks, in electronic or computerized form, and on 
mobile telephones and wireless communication 
devices; providing access to databases in computer 
networks; services for the transmission of video content 
and provision of telecommunications access through 
video-on-demand transmission over the internet and 
other global networks and to mobile telephones or 
wireless communication devices; provision of access to 
online computer databases and online searchable 
databases; digital communication network services to 
enable the transmission of personal user data to 
multiple websites and the exchange of personal identity 
data with and between multiple websites; provision of 
access to internet portals as well as 
telecommunications by means of platforms, chat lines, 
forums, chat rooms and blog systems as well as social 
networks on the internet or a global network; providing 
access to hotlines via telecommunications, as far as 
included in this class; provision of access to websites; 
provision of access to information on the internet; 
transmission and electronic delivery of information and 
news (press agencies), data, in particular relating to 
sport, gymnastics, fitness or health; none of the 
aforementioned services having a content relating to 
dyslexia. 

  Klasse 41   Sports, fitness and gymnastics services; physical 
fitness and gymnastics education; training of sports 
players; consultancy relating to physical fitness training; 
aerobics training services; gymnastic training services; 
physical fitness consultation; physical fitness centres 
(operation of -); provision of keep fit facilities; operation 
of sports facilities; providing facilities for sports 
recreation; physical fitness centre services; fitness club 
services; physical fitness assessment services for 
training purposes; fitness and gymnastics trainer 
services; providing health club and gymnasium 
services; health club services [health and fitness 
training]; fitness studio services in the area of fitness 
and strength training; sporting services; sports club 
services; personal trainer services; training services 
relating to fitness; provision of educational services 
relating to fitness; conducting physical fitness 
conditioning classes; instruction in group exercise; 
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conducting fitness classes; provision of educational 
services relating to exercise; instruction courses 
relating to physical fitness; physical training services; 
strength and conditioning training; health and fitness 
training; exercise [fitness] advisory services; keep-fit 
instruction; instruction in circuit training; sports training; 
tuition in sports; sporting activities; sporting and 
recreational activities; provision of information on 
fitness training via an online portal; none of the 
aforementioned services having a content relating to 
dyslexia. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603424 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202109584 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avular B.V., Achtseweg Zuid 241 B, 5651GW 
EINDHOVEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Spare parts for robot vehicles, robotic watercrafts and 

drones; electrical motors for robot vehicles, robotic 
watercrafts and drones; actuatormodules for use on 
robot vehicles, robotic watercrafts and drones; modules 
for power electronics; (compliant) robotic arms; robotic 
arms for use on robot vehicles, robotic watercrafts and 
drones; end effectors for robotic arms; mechanical and 
electrical systems for robotic arms; mechanical spare 
parts for robot vehicles, robotic watercrafts and drones; 
wheels, wheel suspensions and wheel assemblies for 
robot vehicles; materials and mechanisms to mount 
hardware on robot vehicles, robotic watercrafts and 
drones; last mile delivery robots; cleaning robots; 
inspection robots; maintenance robots; agricultural 
robots; cooking robots; entertainment robots; care 
robots; humanoid robots; walking robots. 

  Klasse 9   Remote controls and receivers for robot vehicles, 
robotic watercrafts and drones; (rechargeable) battery 
packs; chargers for battery packs; (wireless) 
communication modules; smart cables; electrical and 
electronical parts; application-specific integrated 
circuits; camera systems; casings for drones; casings 
for robot vehicles; casings for robotic watercrafts; 
casings for parts of robot vehicles, robotic watercrafts 
and drones; casings for actuators; casings with click 
system to attach different modules to eachother; 
casings for measuring apparatus; casings for electrical 
apparatus; software for use in robot vehicles, robotic 
watercrafts and drones; software for data acquisition; 
software for deep learning; software for neural 
networks; data visualization and mapping software; 
navigation software; localization software; software for 
pathplanning of robot vehicles, robotic watercrafts and 
drones; control software; sensor fusion software; 
supervisory control software; mathematical software; 
logics software; driver software; processor modules; 
sensor modules; input/output modules; (wireless) 
communication modules; modules for data storage; 
human interface modules; navigation systems for robot 
vehicles, robotic watercrafts and drones; modular 
electro-mechanical systems with inter- and intra-
modular communication; operating systems for 
processors; software for communication between 
processors and applications; software for (graphical) 
user interfaces; software for bus communication; 
software for inter- and intra modular communication; 
gimbal/sensor combinations; control software for 

drones; mission planning software for drones; software 
for drone shows; camera systems for drones; sensor 
systems for drones; camera systems for robot vehicles, 
robotic watercrafts and drones; sensor systems for 
robot vehicles, robotic watercrafts and drones; control 
software for robot vehicles, robotic watercrafts and 
drones; mission planning software for robot vehicles, 
robotic watercrafts and drones; control software for 
robotic arms; mission planning software for robotic 
arms; electrical cables; artificial intelligence software; 
machine learning software; graphical user interface 
software; optimization software; cloud computing 
software; application software for cloud computing 
services; programming software; pose estimation 
software; custom chips; custom microcontrollers; 
gimbals. 

  Klasse 12   Modular drones; propellers for drones; robot vehicles; 
unmanned robot vehicles; autonomous robot vehicles; 
modular robot vehicles; robot vehicles for use on land; 
robot vehicles for use on water; robotic watercrafts; 
unmanned robotic watercrafts; autonomous robotic 
watercrafts; modular robotic watercrafts; camera 
drones other than toys; military drones; civilian drones. 

  Klasse 42   Testing of apparatus in the field of robotics for 
certification purposes; consulting in the field of cloud 
computing and applications; software development and 
integration of modules to make robot vehicles, robotic 
watercrafts and drones; engineering services relating to 
mechanical design; design and development of custom 
robot vehicles, robotic watercrafts and drones; updating 
of software; software as a service (saas); engineering 
services relating to robotics; electrical engineering 
services; engineering services relating to information 
technology; software development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603449 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202109588 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.02, BX, 1420368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Somsix B.V., Capitool 10, 7521PL ENSCHEDE, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Packaging machines; machines for filling packaging; 

machines and installations for sealing packaging; 
machines for manufacturing packaging materials; parts 
of the aforesaid products, namely filters, control valves, 
valves. 

  Klasse 22   Bags and inner bags for the packaging, storage and 
transport of bulk goods; nets for packing; ropes, twine, 
bands and cords for packaging purposes; padding and 
stuffing materials, not of rubber, plastic, paper or 
cardboard, for packaging purposes. 

  Klasse 35   Commercial business services concerning the 
purchase and sale, import and export of packaging 
machines, sealing machines, parts of the 
aforementioned machines and packaging materials; all 
the aforementioned services also online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1603466 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109594 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.11, DK, VA 2020 

02593 
(540) Gjengivelse av merket: 

LYOPRO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The words contained in the mark have no meaning 
(and therefore cannot be translated). 

(730) Innehaver: 
 Ellab A/S, Trollesmindealle 25, 3400 HILLERØD, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Instruments for measuring, detecting and monitoring; 
instruments for measuring, counting, alignment and 
calibrating; data loggers and recorders; thermal 
controls; pressure sensors; temperature sensors; data 
loggers for measuring and monitoring of temperature, 
pressure, humidity, CO2 and conductivity; data loggers 
for measuring in thermal validation processes; 
apparatus and equipment for thermal validation; 
measuring apparatus and equipment for use in thermal 
processes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603477 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202109596 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.31, CA, 2074775 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TETRA BIO-PHARMA INC., 2316 St. Joseph Blvd., ON 
K1C 1E8 ORLEANS, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Cannabinoid derived medicine for the treatment of 

aids-related loss of appetite and weight loss, and 
severe nausea and vomiting associated with cancer 
chemotherapy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603490 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202109599 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.03, ES, 4115560 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 MAHALO POKE 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 THANK YOU - POKE. 
(730) Innehaver: 

 KERRI BORJA ESPAÑA PELEGRINA, Calle Profesor 
Tercedor Díaz 4, 18003 GRANADA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Delicatessen [restaurants]; provision of information 

relating to restaurants; provision of information relating 
to restaurants; reservation of tables in restaurants; 
reservation of restaurants and food; grill restaurant; 
restaurants and hotels; grill restaurants [rotisseries]; 
take-out restaurants; restaurants for tourists; restaurant 
services; food and beverage service in restaurants and 
bars; food and beverage service for restaurant 
customers; agency services for restaurant reservations; 
bar and restaurant services; coffee shop services; hotel 
and restaurant services; restaurant information 
services; restaurant reservation services provided by 
travel agencies; restaurant reservation services; 
restaurant services; take-out restaurant services; fast-
food restaurant services; restaurant services including 
licensed bar services; restaurant services provided by 
hotels; washoku restaurant services; services provided 
by restaurants and hotels; services provided by 
restaurants; services provided by self-service 
restaurants; Spanish food restaurant services; 
Japanese food restaurant services; services provided 
by take-out restaurants; udon noodle and soba noodle 
restaurant services; sushi restaurant services; tempura 
restaurant services; hotel restaurant services; mobile 
restaurant services; hotel and restaurant services; 
provision of food and beverages in restaurants; 
provision of food and beverages in restaurants and 
bars; provision of food and beverages for restaurant 
customers; provision of restaurant reviews; provision of 
restaurant and bar reviews. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1603494 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202109600 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.08.17, DE, 30 2020 111 

183 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG, 
Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 KIRCHLENGERN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Fittings of metal for rotary plates, space organisers 

and organising units; pivot bearings of metal for rotary 
plates, space organisers and organising units for 
furniture. 

  Klasse 9   Electric controls for fittings of metal for rotary plates, 
space organisers and organising units, pivot bearings 
of metal for rotary plates, space organisers and 
organising units, rotary plates for furniture, space 
organisers for furniture, organising units for furniture, 
fittings of plastic for rotary plates, space organisers and 
organising units, pivot bearings of plastic for rotary 
plates, space organisers and organising units, rotatable 
furniture, rotatable room design components; mobile 
apps [software] and software for fittings of metal for 
rotary plates, space organisers and organising units, 
pivot bearings of metal for rotary plates, space 
organisers and organising units, rotary plates for 
furniture, space organisers for furniture, organising 
units for furniture, fittings of plastic for rotary plates, 
space organisers and organising units, pivot bearings 
of plastic for rotary plates, space organisers and 
organising units, rotatable furniture, rotatable room 
design components. 

  Klasse 20   Rotary plates for furniture (furniture parts); space 
organisers for furniture (furniture parts); organising 
units for furniture (furniture parts); fittings of plastic for 
rotary plates, space organisers and organising units; 
pivot bearings of plastic for rotary plates, space 
organisers and organising units [furniture parts]; 
rotatable furniture; rotatable room design components 
[furniture]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603496 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109601 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

IN THE VORTEX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vortex Companies, LLC, 1850 Imperial Valley Dr., 
TX77060 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable electronic newsletters in the field of 

trenchless pipe restoration. 
  Klasse 35   Distributorship and retail services by direct solicitation 

by sales agents of equipment and materials in the field 
of trenchless pipe restoration. 

  Klasse 37   Trenchless pipe restoration services; installation, 
maintenance, restoration, and repair of underground 
water, sewer, and industrial pipe infrastructure systems 
using trenchless methods, including pipe bursting, slip 
lining, trenchless lining, and internal coating of pipes; 

geopolymer culvert and tunnel relining services; 
manhole rehabilitation services; CIPP (cured-in-place 
pipe) main line and lateral rehabilitation services; 
underground pipe inspection, condition assessment, 
and cleaning services; multi-sensor condition 
assessment services for pipelines and manholes; 
development, distribution and manufacturing of 
trenchless technologies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603502 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109602 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.17, CH, 760895 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Chord Therapeutics SA, 15 Avenue de Sécheron, 1202 

GENÈVE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for treatment of oncological and 
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for 
treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders; 
pharmaceutical preparations for treatment of 
myasthenia gravis; pharmaceutical preparations for 
treatment of neuro-inflammatory disorders. 

  Klasse 42   Scientific, pharmaceutical and medical research and 
development services; provision of information relating 
to scientific, pharmaceutical and medical research and 
development. 

  Klasse 44   Consultant services relating to pharmaceutical and 
medical products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603506 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109603 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.26, CH, 754262 
(540) Gjengivelse av merket: 

Landolt & Cie 1780 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Cie = company. 
(730) Innehaver: 

 Landolt & Cie SA, Chemin de Roseneck 6, 1006 
LAUSANNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Banking services; online banking services; financial 

and payment transaction services; exchange 
operations; securities transactions; foreign exchange 
trading operations; electronic transfer of funds; 
processing of payment by credit cards; credit and 
financing services; safe deposit services; deposits of 
valuables; brokerage services; provident fund services; 
financial analysis; issuance of credit cards; mutual 
funds/raising capital; fund investment; financial 
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consultancy; trusteeship; estate planning services; 
financial management; asset management; asset 
management; management of securities portfolios. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603510 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202109604 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.12, FR, 4743162 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ONEY BANK, 34 avenue de Flandre, 59170 CROIX, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; magnetic recording 
media; magnetic or optical data media; data storage 
devices; telecommunication apparatus; data processing 
apparatus, computers, computer peripherals, software, 
floppy disks; readers (data processing equipment); 
optical readers; graphic code readers; integrated circuit 
cards [smart cards]; encoded magnetic cards; credit 
cards and encoded payment cards; magnetic identity 
cards; encoded telephone cards; mechanisms for coin-
operated apparatus; automatic coin and bank note 
dispensers; electric, mechanical, electromechanical 
and electronic payment apparatus and equipment; 
apparatus and equipment for payment by means of 
recognition of registration numbers and other elements 
for identification of goods and persons; electronic 
payment terminals, electronic wallets; automated 
check-reading apparatus; apparatus used for securing, 
identifying and authenticating orders given by 
computers or any type of computer or telephone 
terminal; apparatus and software used for securing and 
authenticating payment orders made by computers or 
by any type of computer or telephone terminal; 
apparatus used for securing bank operations and 
electronic data transfers; biometric identification and 
authentication apparatus and systems; apparatus and 
instruments for analysis and recognition of fingerprints; 
biometric sensors; authentication, identification and 
access control equipment and apparatus; identification 
terminals and software using biometric data; computer 
hardware and software for encryption, keys for 
encryption, software digital certification, digital software 
signatures, software for tamper-proof data storage, for 
retrieval and transmission of confidential information to 
customers used by individuals and banking and 
financial institutions; computer hardware and software 
that facilitate the identification and authentication of 
near-field communication (NFC) devices and radio-
frequency identification devices (RFID); software 
applications for use in conjunction with contactless 
payment terminals enabling vendors to accept 
contactless mobile business transactions, contactless 
loyalty bonus presentations, contactless discount 
coupons, discounts, rebates, vouchers and special 
offers; software applications enabling vendors to deliver 
coupons, discounts, rebates, vouchers and special 
offers directly from consumers' mobile 
telecommunication devices delivered by contactless 

communication (RFID or NFC); magnetic identification 
tickets and cards especially using biometrics; magnetic 
encoded loyalty cards; magnetic identity cards; 
software applications for computers and mobile 
telephones enabling payment operations, particularly 
with mobile telephones; software applications for 
computers and mobile telephones enabling payment 
operations with electronic money, particularly with 
mobile telephones; software applications for computers 
and mobile telephones for secure payment, based in 
particular on the acquisition of a QR code; software 
applications for computers and mobile telephones 
enabling automatic management of discount coupons, 
collection and management of loyalty cards, 
dematerialization of cash register receipts; software 
applications for computers and mobile telephones for 
storing documents and information and receiving 
promotional offers; software applications for dealing 
directly with customers, in terms of sales, marketing or 
services. 

  Klasse 35   Advertising; publication of advertising texts; 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); dissemination 
of advertisements; advertising agencies; rental of 
advertising material; rental of advertising space; rental 
of advertising time on all communication media; 
marketing; online advertising on a computer network; 
advertising by mail order; writing of advertising texts; 
telephone marketing services; production of advertising 
films; business operation assistance to industrial or 
commercial companies; commercial business 
management; rental of vending machines; arranging 
newspaper subscription servicess; electronic 
newspaper subscription services; telephone 
subscription services; arranging subscriptions to a 
radio-telephony service, to a radio-paging service; 
arranging subscriptions to telecommunication services, 
to a global telecommunication network (the Internet) or 
private access networks (intranets), to a provider of 
access to a data transmission or telecommunication 
computer network; arranging subscriptions to a 
database or multimedia server center; arranging 
subscriptions to telematic services, to data transmission 
services by telematic means; subscription to a supplier 
of access to a computer network for telecommunication 
or data transmission; subscriptions to television or radio 
programs, to videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; subscriptions to computer 
databases; administrative management and 
supervision of multimedia networks and 
telecommunication networks; commercial information 
agencies; cost price analysis; market study; market 
research; opinion polling; price comparison services; 
establishing statistics; public relations; demonstration of 
goods; presentation of goods on all communication 
media for retail purposes namely sales promotion; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); tracking, analysis, forecasting 
and reporting the behavior of cardholders for business 
purposes; administrative processing of purchase 
orders; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; computer file 
management; collection and systematization of data in 
a central file; information search in computer files (for 
others); document reproduction; compilation and 
management of databases on consumers for marketing 
and consumer response analysis; commercial 
information and commercial advice services; 
commercial promotion in all forms and on all media 
including via a computer communication network (such 
as the Internet or Intranet) and particularly by providing 
privileged user cards; hosting of commercial events, 
promotional and advertising services; customer 
relationship management aimed at collecting, 
processing, analyzing information relating to customers 
and potential customers, for building customer loyalty 
by offering the best service; promotional offer services, 
namely sales promotion for others; retail services for 
credit cards and debit cards provided via mobile 
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telecommunication; retail services for credit cards and 
debit cards provided online or via other electronic 
means or networks using electronically digitized 
information; organization and management of 
commercial operations for customer loyalty schemes 
particularly by means of loyalty cards; sales promotion 
for others by issuing loyalty cards enabling the 
accumulation of purchase points and the awarding of 
purchase vouchers, promotional offers and gifts; sales 
promotion for others through the issuance of 
promotional offers to customers using a payment card 
or a means of electronic payment, particularly via a 
computer or a mobile telephone; information services 
on the list of telephone subscribers; commercial 
research services. 

  Klasse 36   Insurance services; casualty insurance underwriting 
services; financial, banking and monetary affairs; 
financing and lending services; stock exchange 
brokerage; capital investment; electronic payment 
services; bank, credit, debit, payment, stored value 
prepaid card services and other cards or checks 
providing financial advantages; online banking services 
accessible via the Internet or any telecommunication 
network including via mobile telephone; issuing of gift 
cards and gift vouchers; issuance of discount coupons; 
issuance of travelers' checks; consultancy relating to 
financial and insurance matters; financial valuation and 
risk management services for third parties in the field of 
consumer credit; financial sponsorship; organization of 
payment for the supply of gifts and any goods or 
services by the issuance, distribution, clearing of 
purchase vouchers, tickets, checks, coupons, tokens, 
prepaid cards or credit cards or any other means of 
payment particularly via computer networks or by 
telephone; secure payment and financing services 
made available via a telephone or a computer terminal; 
payment service using biometric authentication; 
payment authorization services, checking and 
processing of payment transactions; processing 
services for virtual currency transactions on behalf of 
third parties; financial services in connection with the 
holding of loyalty cards or payment cards; payment by 
loyalty cards; financial services relating to the holding of 
promotional loyalty coupons; payment by promotional 
loyalty coupons; issuance and financial management of 
payment means, particularly purchase vouchers; 
issuing of loyalty cards or payment cards enabling the 
accumulation of purchasing points and the award of 
vouchers, promotional offers and gifts for the promotion 
of sales for third parties; setting up and management of 
mutual funds, investment of funds; management of 
employee compensation plans, management of 
employee retirement plans, retirement investment 
management; real estate affairs; real estate agencies; 
management, rental and valuation of real property, 
apartments and offices; rent collection; establishing real 
estate leasing agreements; real estate appraisal; real 
estate brokerage, real estate consultancy. 

  Klasse 38   Telecommunications; information relating to 
telecommunications; technical consultancy in the field 
of telecommunications; telecommunication services, 
multimedia telecommunications, telecommunications 
related to electronic commerce intended for the banking
and finance fields; news (information) agencies; news 
agencies; communications by radio, by telegram; 
television program broadcasting; broadcasting and 
transmission of radio and television programs; 
telephone services and communications; mobile radio 
telephony services; mobile telecommunication services 
available via a prepaid card system; call transfer 
services, call forwarding services, voice messaging, 
video messaging; rental of telecommunication 
apparatus, message transmission apparatus, fax 
machines, telephones, modems; message 
transmission; facsimile transmission; communications 
by computer terminals; communications by fiber-optic 
networks; computer-aided transmission of messages 
and images; transmission of information contained in 
databases; electronic messaging; communication and 

transmission of messages, information and data, on 
line or off line, from data processing systems or 
computer network systems, including the global 
telecommunication network called the Internet, and the 
global network called the World Wide Web; provision of 
access to telecommunication networks, to a global 
computer network, including the global network called 
the Internet; electronic bulletin board services 
(telecommunication services); teleconferencing 
services; rental of access time to a database server 
center; rental of access time to databases and 
computer database server centers, wireless networks 
(short or long distance), telephone, radio telephone, 
global communication (such as the Internet) networks 
or to a private or restricted network (such as the 
Intranet), to a server center for global communication 
(such as the Internet) or to a private or restricted 
network (such as the Intranet); provision of access to 
databases; transmission, provision and display services 
for information from a data bank stored on computers 
or on the Internet in the field of financial services 
(telecommunications); providing telecommunication 
channels for home-shopping services; provision of 
access to discussion forums on the Internet; providing 
multiple user access to a secure information network 
for the transfer and broadcast of a wide range of 
information in the field of financial services; secure 
transmission of data, particularly with access codes; 
directory inquiry services; provision of access to a 
mobile telephone network including a subscription or 
package deal; provision of access to computer or 
telematic databases and database server centers; 
teleconferencing services; provision of access to web 
sites for digital music on the Internet; provision of 
access to Internet websites (files in MP3 format); 
provision of access to film downloading and viewing 
services; downloading services for video games, digital 
data, software, ringtones, images, moving images, 
films, music files; transmission of photographs, images, 
moving images, music, sound, games, ringtones by 
mobile telephone; transmission of photographs, 
images, moving images, music, sounds via a local 
wireless network; transmission of photographs, images, 
moving images, music, sounds, games, ringtones via a 
radio communication network; transmission of music, 
images, moving images, sounds, data, games, 
ringtones by means of downloading; audiovisual 
program broadcasting via computer terminals; 
audiovisual program broadcasting via a global 
communication network (of the Internet type) or private 
or reserved access (intranet), or cable, or satellite, or 
VHF; assistance services (inquiry, information) by 
telephone in the field of telecommunications; on-line 
information services relating to telecommunications; 
providing online discussion groups and chat rooms. 

  Klasse 42   Technical research; quality control; surveying 
(engineering work); technical project study; technical 
project studies in the fields of websites, e-commerce, 
electronic banking, electronic payment and ticketing; 
technical studies relating to the provision of Internet 
sites and computer systems especially for electronic 
trading and electronic payments; programming for 
computers; computer system design; software 
development (design), installation, updating and 
maintenance; development [design], installation, 
updating, maintenance and rental of software in the 
fields of finance, banking, currency, real estate, stock 
exchange, saving and insurance; provision of 
temporary use of non-downloadable on-line software 
for processing electronic payments; provision of 
temporary use of on-line, non-downloadable 
authentication software to control access and 
communication with computers and computer networks;
rental of computers, of computer software; computer 
and software consultancy; technical consultancy 
relating to information technology; analysis for the 
installation of computer systems; recovery of computer 
data; creation and maintenance of websites for third 
parties; rental of web servers; hosting of computer sites 
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(web sites); provision of Internet search engines; 
duplication of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical 
conversion); conversion of data or documents from 
physical to electronic media; research and development 
of new products for third parties; protection services 
against computer viruses and third-party intrusions into 
computers or computer networks; studies, consultancy, 
information, technical advice and support with respect 
to computer security; development of systems enabling 
payment operations via the Internet, by computer or 
mobile telephone; development of systems enabling 
payment operations using electronic money; design of 
applications for computers and mobile telephones 
enabling secure payment operations; financial 
transaction authentication services, namely services for 
recording and delivering certifications given to bank 
cards, integrated computer software on bank cards, 
terminals and payment systems by bank cards as well 
as production sites for such cards with regard to their 
operation and their security characteristics; monitoring 
of computer systems for the detection of unauthorized 
access or data protection breaches; electronic 
monitoring of credit card transactions for the detection 
of fraud via the Internet; identity verification and 
authentication of the person making an electronic 
payment; certification services for electronic payments; 
security and anti-fraud services with respect to e-
commerce and electronic payments (computer 
security); audit with respect to risk and fraud 
management in the field of money, banking and finance 
(computer security); technical research services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603520 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109605 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Legero Verwaltung GmbH, Legero-United-Strasse 4, 

8073 FELDKIRCHEN BEI GRAZ, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitation leather; leather for shoes; trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; shoe bags for travel; handbags; wallets; sling 
bags for carrying infants; straps (leather -); straps 
(leather -); leather straps. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; boots; slippers; slipper 
soles; slippers; footwear soles; embossed soles of 
rubber or of plastic materials; infants' footwear; infants' 
boots; leather belts [clothing]; sandals and beach 
shoes. 

  Klasse 35   Retailing in relation to clothing, footwear, headgear, 
care preparations for shoes and textiles, leatherware in 
relation to leather, travelling trunks and suitcases of 
leather, handbags of leather, pocket wallets of leather, 
sling bags of leather for carrying infants, bags; online 
ordering services; retail shop window display 
arrangement services; administration of the business 
affairs of retail stores; wholesaling in relation to 
clothing, footwear, headgear, care preparations for 
shoes and textiles, leatherware in relation to leather, 
travelling trunks and suitcases of leather, handbags of 

leather, pocket wallets of leather, sling bags of leather 
for carrying infants, bags. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603537 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202109608 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.23, US, 90337383 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Control Components Inc., 22591 Avenida Empresa, 
CA92688 RANCHO SANTA MARGARITA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal valves not being parts of machines; manually 

operated valves made of metal; manually operated 
control and isolation metal valves for controlling the 
flow of gases in pipelines; manually operated control 
and isolation metal valves for controlling the flow of 
fluids or liquids in pipelines; nozzles made of metal for 
use in fluid injection for commercial and industrial use; 
component parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 7   Valves being parts of industrial machines used in 
major power plants, nuclear, fossil, oil, liquefied natural 
gas and gas plants, platforms and refineries and 
petrochemical plants including well heads, liquefied 
natural gas plants, fossil and nuclear power stations, 
refineries and petrochemical plants; pressure regulators 
being parts of machines used in power generation, oil 
and gas systems; machine parts, namely, nozzles 
which are part of power-operated sprayers for water in 
gas injection to steam systems; silencers for machines; 
actuators; component parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Pneumatic and hydraulic directional control valves for 
use in automated machinery in major power plants, 
nuclear, fossil, oil, liquefied natural gas and gas plants 
and platforms and refineries and petrochemical plants; 
valves for controlling and regulating the flow of gases or
liquids not being parts of plumbing, heating, cooling 
installations or machines; automatic valves to control 
flow, pressure, temperature and liquid level; component 
parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Manual and automatic isolation and control steam 
valves; steam and liquid flow control and regulating 
apparatus and instruments, namely, valves, control 
valves, isolation valves, silencers; component parts for 
all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603538 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109609 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

VORTEX COMPANIES 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vortex Companies, LLC, 1850 Imperial Valley Dr., 
TX77060 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Distributorship and retail services by direct solicitation 
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by sales agents of equipment and materials in the field 
of trenchless pipe restoration. 

  Klasse 37   Trenchless pipe restoration services; installation, 
maintenance, restoration, and repair of underground 
water, sewer, and industrial pipe infrastructure systems 
using trenchless methods, including pipe bursting, slip 
lining, trenchless lining, and internal coating of pipes; 
geopolymer culvert and tunnel relining services; 
manhole rehabilitation services; CIPP (cured-in-place 
pipe) main line and lateral rehabilitation services; 
underground pipe inspection, condition assessment, 
and cleaning services; multi-sensor condition 
assessment services for pipelines and manholes; 
development, distribution and manufacturing of 
trenchless technologies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603552 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109610 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ulrich Weiß, Heinrich-Heine-Ring 1, 76703 
KRAICHTAL-OBERÖWISHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Fastening elements of metal; fastening strips of metal. 
  Klasse 19   Building materials, not of metal, namely connecting 

strips and connecting profiles. 
  Klasse 20   Fastening elements made of plastics; fastening strips 

made of plastics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603648 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109620 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.10, JP, 2020-152831 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERABIEN MiLai 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Noritake Co Ltd, 1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, 451-8501 NAGOYA-SHI AICHI, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Porcelain materials for use in dentistry; dental 

abrasives; medical preparations for dental purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603711 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109628 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dongguan Ortur Intelligent Technology Co., Ltd., No.1 
Building, Ruijin Science and Technology Industrial 
Park, Changping, 523558 DONGGUAN, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   3D printers; engraving machines; plastic processing 

machines; metal working machines; finishing machines; 
machines for the electronic industry; optical cold 
processing equipment; stators being parts of machines; 
guide rail being parts of machines; perforating 
machines for metalworking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603720 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202109629 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A., Via San Martino 12, 
20122 MILANO (MI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603739 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109632 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, DE, 30 2021 212 

398 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ALUCA GmbH, Westring 1, 74538 ROSENGARTEN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Bins [metal structures]; tool chests of metal, empty; 
structures of metal; tool storage containers of metal 
[empty]; containers of metal for transport; buildings, 
transportable, of metal; metal containers for the storage 
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and transportation of goods. 
  Klasse 12   Vehicles; automobiles and structural parts therfor; 

pickup truck caps; road vehicles [for transportation]. 
  Klasse 20   Transport containers (non-metallic -); metal cabinets 

[furniture]; countertops [furniture parts]; racks being 
furniture made of non-metallic materials; racks 
[furniture] made principally of plastics for storage 
purposes; furniture; storing boxes, not of metal; work 
counters [furniture]; wood storage tanks; cupboards; 
metal shelving; fitted furniture; tool storage containers 
(non-metallic -) [empty]; racks [furniture] made 
principally of wood for storage purposes; storage bins, 
not of metal; containers, not of metal, for storage; racks 
[furniture]; stacking trays of wood. 

  Klasse 40   Metal treating. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603823 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109757 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 New Kids On Co., Ltd., (hongjin building, Sindang-
dong) 7F, 210 Dasan-ro, Jung-gu, SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic sun-protecting preparations; sun 

protection oils [cosmetics]; hair colorants; mascara; 
lipsticks; perfumes; hair conditioners; make-up 
foundation; body lotion; cosmetic preparations for skin 
care; make-up removing preparations; false eyelashes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; beauty 
masks; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty 
soap; shampoos; cosmetic soaps; toothpaste. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603829 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202109758 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD., No. 

69 Xunyangjiang Road, Tongan, New District, 215000 
SUZHOU, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Cowlings [parts of machines]; finishing machines; 

handling machines, automatic [manipulators]; machine 
tools; metalworking machines; industrial robots; holding 
devices for machine tools; feeders [parts of machines]. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603836 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202109760 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Chao Liu, Room 666, No.73 Futian Road, Zhangcun 

Town, Huancui District, WEIHAI CITY, SHANDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Rods for fishing; landing nets for anglers; floats for 

fishing; fishing tackle; fishing lines; reels for fishing; 
creels [fishing traps]; scent lures for hunting or fishing; 
artificial fishing bait; decoys for hunting or fishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603860 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109761 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

lily & riley 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 New Kids On Co., Ltd., (hongjin building, Sindang-
dong) 7F, 210 Dasan-ro, Jung-gu, SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic sun-protecting preparations; sun 

protection oils [cosmetics]; hair colorants; mascara; 
lipsticks; perfumes; hair conditioners; make-up 
foundation; body lotion; cosmetic preparations for skin 
care; make-up removing preparations; false eyelashes; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; beauty 
masks; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty 
soap; shampoos; cosmetic soaps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603861 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109762 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

STELLARIS ELITE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bausch + Lomb Ireland Limited, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
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and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; medical and 
surgical apparatus, equipment and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603884 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109764 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MYUNGIN COSMETIC CO., LTD., 3, Hwanggeum-ro 
323beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, GYEONGGI-
DO, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; essential oils; polishing preparations; 

laundry starch; non-medicated soaps for personal use; 
non-medicated toiletry preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; lipsticks; 
make-up; cosmetic preparations for baths; mask pack 
for cosmetic purposes; body and beauty care 
cosmetics; non-medicated preparations for the care of 
skin, hair and scalp; sunscreen preparations; massage 
gels, other than for medical purposes; beauty masks; 
make-up removing preparations; adhesives for affixing 
artificial nails or eyelashes; cosmetics for animals; pre-
moistened cleansing tissues. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603886 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109765 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.28, US, 90284605 
(540) Gjengivelse av merket: 

CROP GEL 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Manscaped, LLC, 10054 Old Grove Road, CA92131 
SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Shaving preparations; shaving gel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603888 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202109766 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.10, CH, 760139 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LaterPay AG, Erlenweg 2, 6300 STEINHAUSEN, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, checking, 
testing, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
equipment and instruments for recording, transmission, 
reproduction or processing of sound, images or data; 
digital content recorded on downloadable media and 
carriers; software; digital and analog recording and 
storage carriers, blank; computers and computer 
peripherals; downloadable application software for 
mobile phones, namely, software enabling processing 
of electronic funds transfer and credit card payments, 
debit cards and electronic, mobile and online payment 
services, software enabling crowdfunding, software 
enabling the collection of donations (fundraising) in the 
field of art and software enabling users, artists and 
businesses to share information in the fields of art and 
the funding of art projects; downloadable application 
software for mobile phones, namely, software providing 
access to online computer databases and online 
searchable databases to users in the fields of donation 
collecting (fundraising), crowdfunding and monetary 
donations. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial services; monetary 
affairs; real estate affairs; crowdfunding; advice in the 
field of crowdfunding; fundraising services; 
crowdfunding services in the nature of invitation, 
acceptance and management of money from isolated 
contributors or a group of individuals; collecting 
donations in the field of art, by providing individuals, 
artists, non-profit organizations and businesses with 
information and the ability to make and accept 
monetary donations through an interactive website; 
services for the collection of online donations for 
commercial and public-interest purposes; providing 
donation collection services for others using a global 
computer network; financial advice in the field of 
crowdfunding; providing information to others 
concerning various methods for making and accepting 
financial donations and gifting for the projects of others 
who need funding; advice in the field of crowdfunding, 
namely, advice on best methods for requesting, 
accepting and managing monetary donations that have 
been collected on a crowdfunding website. 

  Klasse 38   Providing access to online computer databases and 
online searchable databases in the fields of collecting 
donations (fundraising) and monetary donations; 
providing access to online computer databases and 
online searchable databases in the fields of collecting 
donations (fundraising) and monetary donations in the 
field of art; providing access to on-line computer 
databases and on-line searchable databases 
concerning the collection of donations, gifts, public-
interest organizations, philanthropy and art. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603889 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109767 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.13, EM, 018451680 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABB Limited, Belgard Rd, Tallaght, DUBLIN 24, Irland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Room thermostats; climate control digital thermostats; 
measuring and control devices for air conditioning 
technology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603906 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109769 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RENAULT s.a.s., 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer applications (software) for the rental of 
vehicles with or without a driver, for carpooling trips and 
for car parking services, storage of vehicles and MaaS 
services (mobility as a service); interfaces (software), 
all these goods relating to mobility (transport) services; 
software for remote payment of highway tolls, rental of 
parking spaces and all services related to transport 
from cell phones, digital tablets and computers; 
computer programs and software for collecting, 
compiling, processing, transmitting and disseminating 
global positioning systems (GPS) data for fixed, mobile 
and handheld devices; electronic databases featuring 
information on road conditions, geographic information, 
information with respect to maps, information with 
respect to public transport, information with respect to 
public transport routes; navigation software for 
calculating and displaying routes; artificial intelligence 
software for vehicles; software for assisted vehicle 
control; vehicle fleet management assistance software; 
autonomous vehicle planning and coordination 

assistance software; software enabling the position of a 
vehicle to be determined; electric batteries; electric 
outlet housings; materials for electricity mains [wires, 
cables]; electric charging cables for electric land 
vehicles of all types; battery chargers for electric land 
vehicles of all types; charging stations for electric land 
vehicles of all types; electric sockets, including 
reinforced, for charging electric land vehicles of all 
types; prepaid or rechargeable payment cards enabling 
users to access public charging stations for electric 
land vehicles of all types; applications for mobile 
phones, for tablets, enabling consultation and 
monitoring of electricity consumption related to the 
charging of electric land vehicles, locating charging 
stations for electric land vehicles, accessing the "after-
sales" service (maintenance, servicing and repair) for 
electric land vehicle batteries and charging cables; 
electricity meters for electricity consumed when 
charging electric land vehicles. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; motor 
vehicles; vans; vans (vehicles); motorbikes; mopeds; 
cycles; electric power-assisted bicycles; shock 
absorbers (springs) for vehicles; motors and engines 
for land vehicles; gear boxes for land vehicles; vehicle 
chassis; vehicle bodies; transmission shafts for land 
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque 
converters for land vehicles; clutches for land vehicles; 
axles; vehicle brakes; vehicle wheels; vehicle wheel 
rims; hub caps for wheels; hubs for vehicle wheels; 
tires; steering wheels for vehicles; vehicle seats; 
headrests for vehicle seats; security devices for 
vehicles such as safety belts and air bags; rearview 
mirrors; windshield wipers; torsion bars for vehicles; 
vehicle bumpers; protective molding rods; spoilers; 
spoilers for vehicles; windshields; retractable roofs for 
vehicles; windows for vehicles; fuel tank caps for land 
vehicles; luggage carriers for vehicles; cycle saddles; 
motorbike saddles; cycle kickstands; motorbike 
kickstands; motorbike frames; cycle frames; anti-theft 
devices, drones. 

  Klasse 35   Commercial management of a fleet of vehicles for 
others; business assistance and management services 
and administrative services in the field of mobility and 
transport; compilation of commercial information; price 
comparison services for goods and services in the field 
of mobility and transport; retail sale and wholesale 
services for electric batteries, cables and electric 
charging stations for electric land vehicles; automatic 
billing services using remote electricity consumption 
readings related to the charging of electric land 
vehicles. 

  Klasse 36   Financing services; financial services; insurance 
services; loan, credit and hire-purchase financing 
services; all these services with respect to transport 
and mobility. 

  Klasse 38   Provision of telecommunication services for platforms 
in connection with mobility services; services providing 
user access to mobility and transport platforms on the 
Internet, telecommunications; telecommunication 
services, namely, transmission of voice data, images, 
signals and messages in the field of information with 
respect to mobility, motor vehicle diagnostics, servicing 
reminders, traffic status and guidance information for 
emergency personnel and vehicle operators; electronic 
transmission of signals for global navigation systems 
via satellite, namely, transmission of signals between a 
global positioning system and mobile telephones in 
connection with the provision of roadside assistance 
and travel services in connection with cars. 

  Klasse 39   Services for rental, booking and providing vehicles 
and vehicle accessories, rental of parking spaces and 
areas for vehicles, rental of vehicle parking lots, rental 
of garages for vehicles, car-sharing services, taxi 
transport services, chauffeur services, carpooling 
services, passenger transport services; vehicle 
breakdown assistance services; vehicle fleet sharing 
services; information with respect to public transport 
tracing of vehicles, public transport vehicles and 
passengers by means of fixed devices, mobile devices, 
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handheld devices or via global positioning systems 
(GPS); online advice with respect to tracking timetables 
and routes of transport lines; providing online 
information with respect to travel and public transport 
services; providing road, geographic information, with 
respect to travel, location, navigation, traffic and points 
of interest via telecommunication networks, cellular 
telephones, hand-held devices and wireless navigation 
devices; providing online interactive databases 
featuring public transport services, timetables and lines, 
road, geographic information, with respect to travel, 
location, navigation, traffic and points of interest; 
emergency roadside assistance services, namely, 
towing, winching and providing keys; provision of 
emergency road services, namely, voice routing and 
location assistance services by means of components 
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, 
receivers, microprocessors, software, mobile phones, 
and electronic architectures, all interacting with a global 
positioning system, satellite technology and a customer 
service center; navigation services, namely, voice 
routing, navigation and location assistance, via an 
integrated and on-board communications system; 
distributing and transporting electric current; distribution 
of energy; electricity distribution; distributing energy for 
charging electric land vehicles; delivery services for 
electric charging cables for electric land vehicles of all 
types, battery chargers for electric land vehicles of all 
types, electric sockets, including reinforced, for 
charging electric land vehicles of all types; rental of 
electric charging cables for electric land vehicles of all 
types, battery chargers for electric land vehicles of all 
types, charging stations for electric land vehicles of all 
types, electric sockets, including reinforced, for 
charging electric land vehicles of all types; breakdown 
services [towing and transport], including in an 
emergency, of electric land vehicles of all types. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603917 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202109771 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.09, EM, 018270994 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Röchling Sustaplast SE & Co. KG, Sustaplast-Strasse 
1, 56112 LAHNSTEIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Parts for machines and machine tools, engines and 

motors, couplings, gears of plastic; plastic bearings and 
valves being parts of construction machines; plastic 
parts for pumps, fans; chain and curve guides; plastic 
parts for drive systems and conveying installations; 
gear and drive wheels, track and guide rollers; bearing 
elements; guides for machines; sliding seals; control 
discs; pump housings; sliding and conveying elements 
and plastic bearings (being machine parts); pipes [fitted 
parts of machines]. 

  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 
rolled goods, round bars, profiles and soldering threads 
of plastic; films, sheets and rods of plastics (in extruded 
form for use in manufacture); spools and rollers of 
plastic; extruded plastics in the form of bars for use in 
manufacture; hose linings; belt guides; flexible hoses 
for conveying liquids; packing, stopping and insulating 
materials; non-metallic sealing strips. 

  Klasse 19   Plastic building materials; plastic boards for floors and 
treads in building and construction; plastic boards for 

wet areas in swimming pools and sanitary facilities; 
plastic skating rinks [structures]; plastic boards for 
interior furnishing; plastic boards for steps, surfaces 
and coverings; wainscoting of plastic material; drain 
pipes, not of metal, for use in the conveying industry, in 
mining, in the oil industry, in the textile industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603921 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202109772 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.31, JP, 2021-038840 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 590-

8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Fishing tackle; fishing floats; fishing sinkers; landing 
nets for anglers; fishing lines; fishing reels; fishing rods; 
reel seats for fishing; cases for fishing reels; cases for 
fishing rods; fishing hooks; lures for fishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1603950 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109777 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 

CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT, 200030 
SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco; cigarettes; tobacco pipes; cigars; ashtrays 

for smokers made of non-precious metals; snuff boxes; 
match boxes not of precious metal; lighters for 
smokers; cigarette filters; herbs for smoking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603957 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109778 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.12, DE, 30 2020 024 

804 
(540) Gjengivelse av merket: 

DN Series 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Automated teller machines (ATM); software for 

automated teller machines, in particular software for 
operating automated teller machines; electrically-
operated machines for the dispensing of cash, 
coupons, tickets, vouchers, coins, and for receiving 
deposits and cashing checks, and computer software 
for operating such machines; terminals for credit cards; 
terminals for debit cards; self-service point of sale 
apparatus and software for operating such apparatus; 
electronic cash registers; automatic cash registers; 
interactive computer kiosk systems comprised primarily 
of computers, computer hardware, computer 
peripherals, and computer touchscreens for use in 
ordering or paying for retail goods, food, tickets, cards, 
in providing shopping assistance and services relating 
to customer loyalty or discount programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603970 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109779 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand Avenue, 
CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for use in oncology and 

hematology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of coagulation disorders, thrombosis, 
hematologic cancers, and inflammation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604013 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202109781 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.22, SE, 2020/08695 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 The Absolut Company Aktiebolag, 11797 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604067 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109787 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.30, EM, 018315042 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 
7330 BRANDE, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery, essential oils; cosmetics; hair preparations 

and treatments; skin care and personal care products, 
namely beauty care preparations; soaps; deodorants 
and antiperspirants; hair removal and shaving 
preparations; dentifrices; makeup; nail polish. 

  Klasse 9   Spectacles, spectacle frames, tinted lenses for 
spectacles and sunglasses, sunglasses, spectacle 

cases; application software; applications, 
downloadable, for use with/on computers, tablet 
computers, laptops, telephones, mobile telephones, 
smart phones, personal digital assistants (PDA), the 
internet and other mobile and wireless apparatus, 
devices and equipment; flip covers and covers for 
tablets; flip covers and covers for smart phones; 
sleeves, bags and covers for laptops; covers for 
portable media players; holders, straps and cases for 
mobile phones. 

  Klasse 14   Jewellery of precious metal and alloys of precious 
metal; imitation jewellery; cuff links; tiepins; precious 
stones and imitation stones; watches; clocks. 

  Klasse 18   Boxes of leather, envelopes of leather for packaging; 
trunks, valises, traveling bags, traveling sets, garment 
bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, 
school bags, bags for sports, suit cases, canvas 
traveling sack, luggage, attaché-cases, leather cases, 
briefcases, pouches, pocket wallets, purses, key-
holders being key cases, leather card holders; 
umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail services, wholesale services and online retail 

services relating to perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair preparations and treatments, skin care and 
personal care products, namely beauty care 
preparations, soaps, deodorants and antiperspirants, 
hair removal and shaving preparations, dentifrices, 
makeup, nail polish, spectacles, spectacle frames, 
tinted lenses for spectacles and sunglasses, 
sunglasses, spectacle cases, flip covers and covers for 
tablets, flip covers and covers for smart phones, 
sleeves, bags and covers for laptops, covers for 
portable media players, holders, straps and cases for 
mobile phones, jewellery of precious metal and alloys 
of precious metal, imitation jewellery, cuff links, tiepins, 
precious stones and imitation stones, watches, clocks, 
boxes of leather, envelopes of leather for packaging, 
trunks, valises, traveling bags, traveling sets, garment 
bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, 
school bags, bags for sports, suit cases, canvas 
traveling sack, luggage, attaché-cases, leather cases, 
briefcases, pouches, pocket wallets, purses, key-
holders, leather card holders, umbrellas, parasols, 
canes, walking-stick seats, clothing, footwear, 
headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604086 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202109790 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRMADCOS CO., LTD, 3rd Floor, 157, World Cup-ro, 
Mapo-gu, 03962 SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Functional cosmetics being skin care preparations; 

make-up; make-up base; cosmetic preparations for the 
hair and scalp; skin moisturisers; body and beauty care 
cosmetics; sun block [cosmetics]; cosmetic 
preparations for skin care; facial oils; depilatory and 
exfoliating preparations; facial cream; facial cleansers; 
facial toners; facial packs; cosmetic creams and lotions 
for face and body care; hair shampoo; cotton wool and 
cotton tip sticks for cosmetic purposes; mask packs for 
cosmetic purposes; cosmetic oils; cosmetics. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604108 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109791 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.01, US, 90619125 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine Cut-Off, 
DE19803 WILMINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological disorders. 
  Klasse 16   Brochures, newsletters, and pamphlets relating to 

medical issues, procedures, disease symptoms, patient 
support and community building. 

  Klasse 44   Providing medical information to healthcare providers 
and patients relating to dermatological disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604125 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109792 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.20, FR, 4703806 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PAMIR, 79 rue de la Boétie, 75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headwear, all these goods relating 

to bikes and bicycles. 
  Klasse 41   Fitness installation for indoor cycling group training 

courses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604133 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202109793 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.23, DE, 30 2021 003 

771 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Zalando SE, Valeske-Gert-Strasse 5, 10243 BERLIN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Protective masks; eyeglasses; spectacle frames and 
lenses; sunglasses; spectacle cases; goggles for 
sports; head protection. 

  Klasse 10   Medical masks. 
  Klasse 14   Jewellery; clocks; wrist watches; pocket watches; 

bracelets; bangles; brooches; necklaces; cufflinks; 
paste jewellery; earrings; stud earrings; ear clips; rings; 
key chains. 

  Klasse 18   Travel luggage, bags; wallets and other carrying bags, 
purses; business card cases; trunks and suitcases; 
cosmetic bags [empty]; toiletry bags; bucket bags; 
rucksacks; textile shopping bags; handles for shopping 
bags; net shopping bags; umbrellas; leather and 
imitations of leather. 

  Klasse 25   Clothing, footwear; headgear; belts; fashion 
accessories, namely headscarves, scarves, shawls, 
pocket squares; neckties; bow ties; gloves. 

  Klasse 35   Wholesaling and retail services, in particular by mail 
order services [including online], of the following goods: 
protective masks, spectacles and accessories therefor, 
spectacle cases, goggles for sports and head 
protection, medical masks, sunglasses, bracelets 
(jewellery), bangles, brooches, necklaces, cuff-links, 
paste jewellery, earrings, stud earrings, ear clips, rings, 
jeweler goods, clocks, wrist and pocket watches, 
luggage, bags, purses and other carriers, business card
cases, cases for storing keys, suit cases and travelling 
bags, empty cosmetics bags, toiletry bags, drawstring 
bags, rucksacks, shopping bags of textile, handles for 
shopping bags, string bags, umbrellas, clothing, 
footwear, headgear, belts, neckties, bow ties, gloves, 
fashion accessories, namely head scarves, scarves, 
shawls, pocket squares. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604140 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202109794 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.18, BX, 1436272 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lienesch BV, Elektrostraat 7, 7483PG 

HAAKSBERGEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Indoor window blinds, sun screens for indoor use as 
far as included in this class. 

  Klasse 24   Woven fabrics and textile articles, curtains made of 
textile fabrics or plastic; roller blinds and blinds as far 
as included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604160 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202109796 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.18, US, 90588431 
(540) Gjengivelse av merket: 

COPPER CANYON PRESS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Copper Canyon Press, 600 University St., Ste 600, 
WA98101 SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable electronic publications, namely, fiction 

and non-fiction books on a wide variety of topics; 
downloadable electronic audio recordings, audio visual 
recordings, images, and fiction and non-fiction audio 
books on a wide variety of topics. 

  Klasse 16   Paper fiction and non-fiction books on a wide variety 
of subjects; postcards; posters; blank journals for 
writing; and pens. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604171 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109797 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.15, EM, 018321787 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable digital publications, surveys and reports 

in the fields of circular economy and sustainability. 
  Klasse 35   Business and commercial research and advice in the 

field of circular economy and sustainability; 
development of marketing strategies and concepts in 
the field of circular economy and sustainability. 

  Klasse 39   Transportation and storage of waste and recycling 
materials. 

  Klasse 40   Recycling of materials; recycling of waste; providing 
information relating to the recycling of waste; 
information, advice and consultancy services relating to 
recycling. 

  Klasse 41   Educational services and arranging and conducting of 
educational events in the field of circular economy and 
sustainability. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software for 
monitoring, tracking, and logging recyclable materials 
during sorting, treatment, and processing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604177 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109799 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 JMBG GmbH + Co KG, Planetenfeldstr. 120, 44379 

DORTMUND, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical preparations used in industry, science and 
civil engineering; synthetic resins, unprocessed; 
adhesives for use in industry; organic and/or inorganic 
curable single-component and multi-component 
pressure-sensitive compositions, foaming 
compositions, sealing compositions and adhesive 
compositions as such or in the form of cartridges, 
tapes, cassettes, foil pouches, foil bundles, in particular 
used in industry; adhesives in the nature of tapes and 
rods; inorganic and/or organic rigid, deformable, 
foamed or expandable building mases as such and fire 
protection compositions in the nature of cartridges, 
cassettes, foil pouches, foil bundles and accessories; 
drilling muds. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal materials for 
building and construction; pipes and tubes of metal; 
fastening, connecting, insulating and assembly 
elements; bolts; nails; pegs; screws; wall plugs of 
metal; anchors; metal anchor rods; rock bolts; metal 
rivets; hooks; metal screw rings; sleeves; metal tubing; 
insulating nails, static mixers of metal; anchor bars; 
uncoupling, fastening, connecting, insulating and 
assembly elements; ironmongery, small items of metal 
hardware. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible hoses, not of 
metal; films and profiles of plastic; gaskets; gaskets; 
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insulators; insulating bands; damping elements, 
foamable insulating compositions; organic and/or 
inorganic curable single-component and multi-
component sealing compositions as such or in the form 
of cartridges, tapes, cassettes, foil pouches, foil 
bundles, in particular for industrial purposes; insulating 
profiles; non-conducting materials for retaining heat; 
plastic substances, semi-processed; synthetic resins 
[semi-finished products]. 

  Klasse 37   Construction services, not relating to electric, 
electronic or electrotechnical systems; building 
maintenance and repair, not relating to electric, 
electronic or electrotechnical systems; installation 
relating to technical systems of buildings, not relating to 
electrical, electronic or electrotechnical systems; 
consultancy and services relating to the fastening, 
construction, disassembly, mining, insulating, insulation 
and building maintenance sectors; building construction 
supervision, not relating to electric, electronic or 
electrotechnical systems; protection and repair of 
concrete and steel surfaces, industrial floors. 

  Klasse 42   Development of chemical preparations used in 
industry, science and civil engineering; development of 
synthetic resins; development of adhesives used in 
industry; development of organic and/or inorganic 
curable single-component and multi-component 
pressure-sensitive compounds, foaming compounds, 
sealing compounds and adhesive compounds as such 
or in the form of cartridges, cassettes, shells, foil 
pouches, foil bundles, in particular used in industry; 
development of adhesives in the form of bands; bars; 
profiles; development of inorganic and/or organic rigid, 
deformable, foamed or foamable building structures 
and compounds; development of cartridges, cassettes, 
shells, foil pouches, foil bundles and accessories; 
development of drilling muds; development of goods for 
injection, injection anchoring, anchor mortaring, sealing 
and consolidation by means of injection, filling cavities 
(free foaming or by injection) and for insulating 
buildings and technical installations, components and 
vehicles; development of organic and/or inorganic 
curable single component and multiple component 
pressure-sensitive compounds, foaming compounds, 
sealing compounds and adhesive compounds with a 
base of polyutherane, silicates, phenol and epoxy 
resins. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604184 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202109800 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.10, CH, 760140 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LaterPay AG, Erlenweg 2, 6300 STEINHAUSEN, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, checking, 
testing, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
equipment and instruments for recording, transmission, 
reproduction or processing of sound, images or data; 
media recorded on carriers and downloadable media; 
software; digital and analog recording and storage 
media, blank; computers and computer peripherals; 
downloadable application software for mobile phones, 
namely, software for enabling processing of electronic 
funds transfer and credit card payments, debit cards 
and electronic, mobile and online payment services, 
software to enable crowdfunding, software to enable 
the collection of gifting (fundraising) in the field of art 
and software to enable users, artists and businesses to 
share information in the fields of art and the funding of 
art projects; downloadable application software for 
mobile phones, namely, software providing access to 
online computer databases and online searchable 
databases to users in the fields of gifting collection 
(fundraising), crowd funding and monetary gifting. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial services; monetary 
affairs; real estate affairs; crowdfunding; advice in the 
field of crowdfunding; fundraising services; 
crowdfunding services in the nature of invitation, 
acceptance and management of money from isolated 
contributors or a group of individuals; collecting gifting 
in the field of art, by providing individuals, artists, non-
profit organizations and businesses with information 
and the ability to make and accept monetary gifting 
through an interactive website; services for the 
collection of online gifting for commercial and public-
interest purposes; providing gifting collection services 
for others using a global computer network; financial 
advice in the field of crowdfunding; providing 
information to others concerning various methods for 
making and accepting financial gifting and donations for 
the projects of others who need funding; advice in the 
field of crowdfunding, namely, advice on best methods 
for requesting, accepting and managing monetary 
gifting that have been collected on a crowdfunding 
website. 

  Klasse 38   Providing access to online computer databases and 
online searchable databases in the fields of collecting 
gifting (fundraising) and monetary gifting; providing 
access to online computer databases and online 
searchable databases in the fields of collecting gifting 
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(fundraising) and monetary gifting in the field of art; 
providing access to on-line computer databases and 
on-line searchable databases concerning the collection 
of gifting, gifts, public-interest organisations, 
philanthropy and art. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604200 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202109802 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.16, EM, 018338552 
(540) Gjengivelse av merket: 

BALANCE THE NATURE OF YOU 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 IKAST, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail and wholesale services, including online retail 

and wholesale in the field of clothing, footwear, 
headgear, bags and purses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604219 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109804 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anji Leisa Furniture Co., Ltd., 4-5F, No.1 Building, 
Beishan Industrial Zone, Xiaoyuan Street, Anji County, 
313300 HUZHOU CITY, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Armchairs; desks; chaise longues; furniture; foot 

stools; massage tables; office furniture; sofas; stools; 
chairs [seats]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604256 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109807 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Limited Liability Company "TECHNOCOM", Stepana 

Bandery ave, build 6, 04076 KYIV, Ukraina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals, including masterbatches of modifying 
additives for use in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
artificial resins, unprocessed, unprocessed plastics; 
chemical additives and chemical concentrates and 
modifying additives for polypropylene, polyethylene; 
unprocessed plastics, calcium carbonate filler 
masterbatches, lime carbonate for use in the 
manufacture of various plastic products from 
polypropylene, polyethylene, plastics, polymers for 
improving the performance and duration of products; 
chemical oxo-biodegradable additives for use in 
industry; adhesives for use in industry; unprocessed 
polymer resins; bases (chemical preparations); salts 
(chemical preparations); phenol for industrial purposes; 
ferments for chemical purposes; filtering materials of 
chemical substances; chemical additives for oils; 
chemical intensifies for rubber; chemical intensifies for 
paper; chemical preparations for scientific purposes, 
other than for medical or veterinary use; chemical 
substances for analyses in laboratories, other than for 
medical or veterinary purposes; colour-brightening 
chemicals for industrial purposes; chemicals for the 
manufacture of pigments; chemicals for the 
manufacture of paints. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604267 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202109808 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Suzhou City ZhaoYi Shoes Co., Ltd, Fangbang Village, 

Huangqiao Town, Xiangcheng District, 215000 
SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; raincoats; shoes; boots; 

hats; gloves; neckties; leather belts for clothing; 
wedding dresses. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604273 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109811 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KUA YUE Express Group Co., Ltd., 1st-8th Floor, 

Building A, Lufthansa Park, Shenzhen Airport Terminal 
4th Road, Hourui Community, Hangcheng Street, 
Baoan District, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Air transport; car rental; storage of goods; parcel 

delivery; courier services [messages or merchandise]; 
delivery of goods; freighting; packaging of goods; 
hauling; freight [shipping of goods]; freight brokerage; 
car transport; freight forwarding; marine transport; 
guarded transport of valuables; vehicle rental; rental of 
warehouses; delivery of goods by mail order. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604289 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109812 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Hengzhihe Technology Co., Ltd., 4F4006, 
Shenzhou Computer Building, Madame Curie Avenue, 
Vanke City Community, Bantian Street, Longgang 
District, 518000 SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Mopeds; push scooters [vehicles]; bicycles; mobility 

scooters; electric bicycles; self-balancing scooters; 
electric vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604296 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109813 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.20, CN, 56233147 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Tineco Intelligent Technology Co., Ltd., 108 West 

Shihu Road, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Vacuum cleaners; vacuum cleaners for household 
purposes; cordless vacuum cleaners; hand-held 
vacuum cleaners; electric vacuum cleaners; machines 
and apparatus for cleaning, electric; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; dust removing 
installations for cleaning purposes; dust filters and bags 
for vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; hoses for 
vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; brushes for 
vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604298 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109814 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.20, AU, 2150064 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Emeis Cosmetics Pty Ltd, 25 Smith Street, Vic3065 
FITZROY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics and non-medicated skin care products; 

skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath beads, 
and effervescing bath preparations; non-medicated skin 
care preparations; perfumes, eau de toilette, essential 
oils for personal use, perfume oils; scented room 
fragrances, incense sticks, potpourri and potpourri 
sachets; cosmetic kits and gift sets containing skin care 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604301 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202109815 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Dragon Brothers Digital Lock Co., Ltd., 2F, 

Building E, Baoshi Science and Technology Park, 
Baoshi Road, Tangtou Community, Shiyan Street, 
Bao'an District, 518100 SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Padlocks of metal, other than electronic; spring locks; 

locks of metal for vehicles; wheel clamps [boots]; locks 
of metal for bags; identification bracelets of metal; 
handcuffs; safes, electronic; locks of metal, other than 
electric; lock bolts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604302 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202109816 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.25, US, 90487462 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JBT AeroTech Corporation, 70 West Madison Street, 
Suite 4400, IL60602 CHICAGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Aircraft ground support equipment, namely, mobile 

cart mounted stand-alone bleed air units and mobile 
bleed air units for starting jet turbines; aircraft ground 
support equipment, namely, mobile cart mounted 
hydraulic power units. 

  Klasse 9   Aircraft ground support equipment, namely, power 
units for supplying power to aircraft, mounted on mobile 
carts. 

  Klasse 11   Aircraft ground support equipment, namely, air 
conditioning and bleed air units for cooling avionics and 
other onboard aircraft systems, all being mounted on 
carts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604308 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202109817 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.18, BX, 1443051 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Red, Dark Blue. 

(730) Innehaver: 
 Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340 

BAAR, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software and software applications [recorded or 
downloadable]; videos [recorded or downloadable]. 

  Klasse 42   Software as a service [saas] featuring software for 
providing insights on projects. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604316 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202109819 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Flavobac 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Flavobac. 
(730) Innehaver: 

 Citrox Biosciences Ltd, 6 Nene Road Bicton Industrial 
Estate, PE28 0LF KIMBOLTON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Antimicrobial preservatives for pharmaceuticals; 

antimicrobial preservatives for cosmetics; antimicrobial 
agents for use in manufacture; chemicals having 
antimicrobial properties (other than medical or 
veterinary); detergents having anti-bacterial properties 
for use in manufacturing processes. 

  Klasse 3   Barrier creams; body cream; body creams; body 
creams (cosmetics); cleansing creams; cleansing 
creams (cosmetic); cleansing lotions; cosmetic creams; 
cream cleaners (non-medicated); creams (non-
medicated-) for the body; creams (soap-) for use in 
washing; dermatological creams (other than 
medicated); face cream (non-medicated); face creams; 
facial cream; facial creams; hand cream; hand creams; 
non-medicated cleansing creams; non-medicated 
creams; non-medicated lotions; non-medicated skin 
creams; non-medicated skin lotions; shower creams; 
skin creams; skin cleansing lotions; skin lotion; teeth 
cleaning lotions; washing cream. 

  Klasse 5   Anti-bacterial face washes (medicated -); anti-bacterial 
pharmaceutical preparations; anti-bacterial 
preparations; antibacterial handwash; antibacterial 
pharmaceuticals; antibiotic dermatological products; 
antibiotics; antibiotics for human use; antibiotics for use 
in dentistry; antibiotics for veterinary use; antibiotics in 
the form of lotions; antimicrobial mouthwashes; 
antiseptic body care preparations; antiseptic cleaners; 
antiseptic cotton; antiseptic mouthwashes; antiseptic 
ointments; antiseptic preparations; antiseptic 
preparations for wound care; antiseptic sprays in 
aerosol form for use on the skin; antiseptic sprays in 
aerosol form for use on hard surfaces; antiseptic 
washing preparations; antiseptics; anti-viral agents; 
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antivirals; sterilising agents; sterilising preparations; 
sterilising solutions; sterilising substances; antifungal 
creams for medical use; babies creams (medicated); 
body creams (medicated); cold cream for medical use; 
creams (medicated-) for application after exposure to 
the sun; creams (medicated-) for the feet; cream 
(medicated-) for the lips; disinfectants and antiseptics; 
hand creams for medical use; impregnated antiseptic 
wipes; lotions for pharmaceutical purposes; lotions 
(tissues impregnated with pharmaceutical-); medicated 
creams; medicated creams for the care of the feet; 
medicated lotions for the hands; medicated ointment for 
application to the skin; medicated skin creams; 
medicated skin lotions; moist paper hand towels 
impregnated with a pharmaceutical lotion; moist wipes 
impregnated with a pharmaceutical lotion; moisturising 
body lotion (pharmaceutical); medicinal creams for skin 
care; medicinal creams for the protection of the skin; 
moisturising creams (pharmaceutical); nappy cream 
(medicated); night creams (medicated); ointments for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical creams; 
pharmaceutical skin lotions; protective creams 
(medicated); protective creams (medicated); skin care 
creams for medical use; skin care lotions (medicated); 
therapeutic creams (medical); tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; anti-bacterial face washes (non-
medicated -); anti-bacterial soap. 

  Klasse 10   Applicators for antibacterial preparations; applicators 
for antiseptic preparations; face masks for medical use 
for anti bacterial protection; face masks for surgical use 
for anti bacterial protection; heat exchange anti-
bacterial filters for medical use; heat exchange anti-viral
filters for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604339 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109821 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.22, US, 90594382 

2021.03.26, US, 90606820 
2021.04.05, US, 90624745 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the letter "C" superimposed on a 

cake with candles. 
(730) Innehaver: 

 AK FUTURES LLC, 15 Macarthur Place, Unit 1401, 
CA92707 SANTA ANA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries for electronic cigarettes; battery chargers for 

electronic cigarettes; chargers for electronic cigarettes; 

electric coils for electronic cigarettes. 
  Klasse 25   Shirts; sweatshirts; T-shirts; hooded sweatshirts; 

bandanas; beanies; hats; socks; sweatbands; 
sweatpants; belts; jackets; jerseys; tank-tops. 

  Klasse 34   Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form, other than essential oils, used 
to refill electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarettes; electronic cigarettes and oral vaporizers for 
smokers; cartridges sold filled with chemical flavorings 
in liquid form for electronic cigarettes; flavorings, other 
than essential oils, for use in electronic cigarettes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604347 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109822 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NINGJIN APC INDUSTRIES CO., LTD, No.18 Taishan 

Road, Ningjin, Dezhou, 253400 SHANDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Valves [parts of machines]; pressure valves [parts of 

machines]; faucets [parts of machines, engines or 
motors]; hydraulic valves; pressure regulating valves; 
pump control valves; butterfly valves being parts of 
machines; ball valves being parts of machines; angle 
valves being parts of machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604364 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202109823 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.28, KR, 

4020210087868 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hipbrands Inc., 2F, 325, Teheran-ro, GANGNAM-GU, 

SEOUL, Sør-Korea 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics; gels and oils for tanning (cosmetics); non-
medicated skin serums; nourishing cream (cosmetics); 
make-up; cosmetic preparations for the hair and scalp; 
cosmetic sun-protecting preparations; anti-wrinkle 
creams for cosmetic purposes; essential oils; body and 
beauty care cosmetics; mask pack for cosmetic 
purposes; skin cleansing foams; cosmetic soaps; 
dentifrices; nail cosmetics; nail art stickers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604375 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202109824 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BIK TEC GmbH, Benzstr. 5, 41836 HÜCKELHOVEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Bicycle parking installations of metal. 
  Klasse 12   Bicycle kickstands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604376 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202109825 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Formaxstore d.o.o., Cara Dusana 47, 21000 NOVI, 

Serbia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Fishing articles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604377 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109826 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., 
LTD., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, 
Songgang, Bao'an District, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Electronic cigarettes; liquid solutions for use in 

electronic cigarettes; flavourings, other than essential 
oils, for use in electronic cigarettes; cigarette filters; 
lighters for smokers; matches; cigarette tips; cigarette 
cases; tobacco; herbs for smoking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604380 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109827 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SUZHOU KINGSWOOD EDUCATION TECHNOLOGY 

CO.,LTD., No.989 Chunshen Road, Huangdai Town, 
Xiangcheng District, SUZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Food dyes; printing ink; printing composition [ink]; ink 

cartridges, filled, for laser printers; ink cartridges, filled, 
for inkjet printers; coatings; paints; anti-rust oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604386 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109828 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lyras Holding ApS, Vestervangen 2, 9240 NIBE, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Food and beverage processing and preparation 
machines and apparatus; processing machines for use 
in the food industry; milk processing machines; 
beverage making machines; dairy machines; milk 
homogenizing machines; centrifugal machines for use 
with milk; cream/milk separators; milk filtering 
machines; and parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 11   Food and beverage cooking, heating, cooling and 
treatment equipment; pasteurisers; milk pasteurisers 
and sterilisers; machines for pasteurising food and 
beverages; parts and fittings for all of the aforesaid. 

  Klasse 35   Advertising; retailing and wholesaling, including via 
global computer networks, of machines and apparatus 
for processing and preparing food and beverages, 
processing machines for use in the food industry, 
machines for pasteurising food and beverages, 
machines for processing milk, machines for making 
beverages, dairy machines, milk homogenising 
machines, centrifuges for processing milk, cream/milk 
separators, milk filtering machines, equipment for 
preparing, heating, refrigerating and processing of food 
and beverages, pasteurisers, milk sterilisers and parts 
and accessories for all of the foregoing. 

  Klasse 37   Installation, cleaning services, repair and maintenance 
of apparatus and equipment for preparing, heating, 
refrigerating and processing of food and beverages, of 
pasteurisers and of milk sterilisers. 

  Klasse 40   Food and beverage treatment; pasteurization services 
for food and beverages; milk processing; rental of 
machines and apparatus for processing foods or 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604387 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202109829 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.20, IT, 

302020000090019 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 WOOLRICH OUTDOOR FOUNDATION. 

(730) Innehaver: 
 WOOLRICH OUTDOOR FOUNDATION, 251 Little 

Falls Drive, DE19808 WILMINGTON, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Organization of monetary collections; charitable fund 
raising; fund raising activities; investment of funds for 
charitable purposes; conducting of online financial 
operations; financial sponsorship; financial consultancy; 
finance services. 

  Klasse 41   Organisation of cultural events; arranging of 
educational events in the scientific and economic field; 
organisation of social and recreational events; training; 
entertainment, education, sporting and cultural 
activities; organisation of courses, seminars, 
colloquiums, conferences; publishing services; 
publication of printed matter, books, pamphlets and 
magazines; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604398 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109831 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.17, EM, 018274817 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 APCOA Parking Holdings GmbH, Flughafenstrasse 34, 

70629 STUTTGART, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Recorded content; databases; information technology 
and audio-visual, multimedia and photographic devices; 
apparatus, instruments and cables for electricity; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signalling devices; navigation, guidance, 
tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; monitoring instruments; 
electrical and electronic components; access control 
systems (automatic -); electrical access control 
apparatus; electronic access control systems for 
interlocking doors and barriers; biometric access 
control systems; software; computers; computer 
hardware; computer networking and data 
communications equipment; mobile apps; computer 
software platforms, recorded or downloadable; software 
for monitoring, analysing, controlling and running 
physical world operations; computer programs and 
software for recognising and identifying vehicles and 
numberplates; computer programs and software for 
detecting and identifying mobile communications 
devices and radio frequency identification tags (RFID); 
computer programs and software for data transmission 
between devices over short distance via radio 
technology; apparatus for the transmission of data; 
computer programs and software for recognising 
parking manoeuvres; computer software and software 
for automated calculations and payment services; 
computer applications for automated vehicle parking 
control; devices for automated parking checks and 
number plate recognition; computer applications 
(downloadable) and mobile apps for searching for, 
reserving, use and paying for parking spaces; radio-
frequency identification (RFID) tags; labels and cards 
with integrated RFID chips; readers for radio frequency 
identification (RFID) and recognition of data codes; 
card reading equipment; card reading equipment; 
encoded cards; SIM cards; electronic card readers; 
software for card readers; encoded cards for use in 
point of sale transactions; cards bearing electronically 
recorded data; encoded cards for use in relation to the 
electronic transfer of funds; integrated circuit cards 
[smart cards]; smart card readers; charging stations for 
electricity; charging stations for electric vehicles; 
electrical power supplies; battery chargers; vehicle 
batteries; software, software, computer applications 
(downloadable) and mobile apps for use in the field of 
providing, searching for, booking, exploiting and 

payment for parking facilities, providing of electrical 
energy, charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and means of transport, warehousing 
goods, courier services, logistics, navigation, 
transportation, transport of persons, local public 
transport, entertainment and personal mobility; 
electronic payment terminals; interactive touch screen 
terminals; digital watermarks; parts and accessories for 
all the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
business assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and information 
services; data processing for the collection of data for 
business purposes; arranging of contracts, for others, 
for the providing of services in the field of supply, 
search, booking, use and payment for parking facilities, 
providing of electrical energy, charging of electric 
vehicles, rental of means of transportation and 
transportation means, storage services, courier 
services, logistics, navigation, transport, transport of 
persons, local public transport, entertainment and 
personal mobility; business management and 
professional business consultancy relating to the 
construction and management of logistics centres and 
parking spaces, in particular car parks, parking places 
and other parking facilities; administrative management 
of logistics centres and car parks, parking places and 
other parking facilities; professional business 
consultancy, for others, regarding market-development 
measures, including sales, marketing, advertising 
campaigns and development and implementation of 
marketing concepts in relation to the management, by 
means of rental and leasing, of parking spaces, as well 
as the design and marketing thereof; collection of data 
relating to parking manoeuvres about users and 
vehicles for commercial purposes; business 
management and professional business consultancy in 
the field of providing, search, booking, use and 
payment for parking facilities, providing of electrical 
energy, charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and transportation means, storage 
services, courier services, logistics, navigation, 
transport, transport of persons, local public transport, 
entertainment and personal mobility; development and 
implementation of marketing concepts in the field of 
providing, search, booking, use and payment for 
parking facilities, providing of electrical energy, 
charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and transportation means, storage 
services, courier services, logistics, navigation, 
transport, transport of persons, local public transport, 
entertainment and personal mobility; rental of 
advertising space; business management of a taxi fleet; 
rental of objects in connection with the providing of the 
aforesaid services, included in this class; consultancy 
and information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 36   Real estate services; apartment house management; 
rent collection, rental and leasing of real estate; 
issuance of prepaid cards and tokens of value; financial 
and monetary services, and banking; financial transfers 
and transactions, and payment services; rental and 
leasing and management of properties; financial affairs 
and payment collection in relation to parking charges 
and fines; electronic payment services, including via the 
internet and mobile terminals (via SMS and application 
software or apps); payment by means of radio 
frequency identification (RFID); automated payment 
services; money transfer services utilising electronic 
cards; processing electronic payments made through 
prepaid cards; bank card, credit card, debit card and 
electronic payment card services; electronic payment 
services; processing of charge card transactions in the 
field of deployment, search, reservation, use and 
payment for parking facilities, providing of electrical 
energy, charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and transportation means, storage, 
courier services, logistics, navigation, transportation, 
passenger transport, local public transport, 
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amusements and personal mobility; rental and leasing 
of objects in connection with the providing of the 
aforesaid services, included in this class; consultancy 
and information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; building 
maintenance and repair; installation, cleaning, repair 
and maintenance of buildings and facilities for parking 
vehicles, for electric charging of vehicles and for 
storage; installation, cleaning, repair and maintenance 
relating to installations and devices for digitisation of 
processes in buildings and facilities for parking 
vehicles, for charging vehicles electrically and for 
storing goods; computer hardware and 
telecommunication apparatus installation, maintenance 
and repair; providing of information concerning 
electrical charging options on the internet, on 
telecommunications networks and via mobile 
telephone; reservation and booking of electric charging 
bays on the internet, on telecommunications networks 
and via mobile telephone services and application 
software (apps); vehicle repair, maintenance, refuelling 
and recharging; charging of electric vehicles; 
information and advice services relating to charging of 
electric vehicles; arranging for the charging of electric 
vehicles; providing of facilities for charging of electric 
vehicles; rental of installations for charging of electric 
vehicles; providing of electro-charging facilities; 
upgrading of computer hardware; rental of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 38   Telecommunication services; provision of access to 
content, websites and portals; telecommunication 
services, sending of messages and data by electronic 
transmission; data transmission; telecommunication 
services and providing access to application software 
(apps) featuring information in the field of providing, 
search, reservation, use and payment for parking 
facilities, providing of electrical energy, charging of 
electric vehicles, rental of means of transportation and 
transportation means, storage, courier services, 
logistics, navigation, transportation, transportation of 
passengers, local public transport, entertaining and 
personal mobility; telecommunication services provided 
via platforms and portals on the internet and other 
media; providing access to platforms and portals on the 
internet; rental of objects in connection with the 
providing of the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 39   Distribution by pipeline and cable; distribution of 
energy; transport; navigation (positioning, and route 
and course plotting); transportation and delivery of 
goods; freight and cargo transportation and removal 
services; mail delivery and courier services; travel and 
passenger transportation; packaging and storage of 
goods; rental services related to transportation and 
storage; rental of means of transportation; rental of 
space, structures, units and containers, for storage and 
transportation; vehicle parking and storage; car park 
services; car parking; car park services; provision of car 
parks and car parking services; rental of multi-storey 
car parks, parking spaces and other parking facilities; 
operation of multi-storey car parks and parking 
facilities; operation of logistics centres; operation of 
trans-shipment points for storage and transport and 
delivery of goods and persons; providing of parking 
facilities and passenger transport in the vicinity of event 
and entertainment centres; rental, leasing and 
reservation of parking areas, in particular of multi-storey 
car parks, parking spaces and other parking facilities, in 
particular tailored parking services for customers; rental 
and leasing of parking spaces; arranging of parking 
spaces, for others, in particular via the internet; 
providing of information relating to parking options on 
the internet, on telecommunications networks and via 
mobile telephone; reservation and booking of parking 
spaces on the internet, telecommunications networks 

and via mobile telephone and applications software 
(apps); transport and traffic logistics, in particular 
operation and control of traffic and parking guidance 
systems for moving and stationary traffic; traffic 
management services; taxi management (arranging of 
transport by taxi); shuttle services; arranging of 
passenger transport; agency services for arranging the 
transportation of persons; computerised information 
services relating to the carriage of passengers; 
information and advice services relating to vehicles 
parking, transport, transportation logistics, passenger 
transport and car sharing; arranging for vehicles 
parking, transport, transportation logistics, passenger 
transport and car sharing; advisory services relating to 
the distribution of goods; car sharing services; 
information and advice services relating to carpooling, 
arranging for carpooling; vehicle rental; renting and 
rental of means of transportation; transport information, 
advice and reservation services; loading and unloading 
of vehicles; towing; supply of electrical energy; rental of 
objects in connection with the providing of the aforesaid 
services, included in this class; consultancy and 
information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 42   Scientific and technology services; testing, 
authentication and quality control; design services; IT 
programming services, information technology [IT] 
consultancy services; software development, 
programming and implementation; computer hardware 
development; hosting of computer sites (websites); 
software as a service (SaaS) and rental of software; 
rental of computer hardware and facilities; IT 
consultancy, advisory and information services; IT 
security services in the nature of protection and 
recovery of computer data; data duplication and 
conversion services; data encryption services; 
computer analysis and diagnostics; research and 
development, and implementation of computers and 
computer systems; computer project management; 
data mining; digital watermarking; computer 
programming, computer system design, computer 
design and development; technological services 
relating to computers; computer network services; 
updating of memory banks of computer systems; data 
migration services; updating of websites, for others; 
monitoring of computer systems by remote access; 
consultancy in the field of digitisation; consultancy in 
the field of digitisation of processes in buildings and 
facilities for parking vehicles, for charging vehicles 
electrically and for storing goods; technical consultancy 
for the design, development and building design of 
logistics centres and and parking space, in particular 
car parks, parking places and other parking facilities; 
design and development of computer programs and 
apparatus for recognition of numberplates and vehicles, 
for navigation in buildings, for radio frequency 
identification, for technology for data transmission 
between devices over short distance via radio 
technology, for detecting of parking manoeuvres, 
parking checks and for processing of payment 
procedures; technical consultancy for design, 
development and building design of parking facilities 
with automated parking checks and automated 
payment services; software design and development 
for use in the field of deployment, search, booking, 
exploiting and payment for parking facilities, providing 
of electrical energy, charging of electric vehicles, rental 
of means of transportation and transportation means, 
warehousing goods, courier services, logistics, 
navigation, transport, passenger transport, local public 
transport, entertaining and personal mobility; design 
and development services of computer hardware used 
in the field of deployment, search, booking, exploiting 
and payment for parking facilities, providing of electrical 
energy, charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and transportation means, warehousing 
goods, courier services, logistics, navigation, transport, 
passenger transport, local public transport, entertaining 
and personal mobility; technical consultancy for the 
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design, development and building design of facilities in 
the field of the providing of parking spaces, providing of 
electrical energy, charging of electric vehicles, rental of 
means of transportation and transport, storage of 
goods, courier services, logistics, navigation, transport, 
passenger transport, local public transport, 
entertainment and personal mobility; rental of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 45   Security services for the physical safety and protection 
of property and individuals; licensing of computer 
software for the use of internet platforms for online and 
offline management of parking spaces; licensing of 
software for the recognition of number plates and 
vehicles, for navigation in buildings, for radio frequency 
identification, for technology for data transmission 
between devices over short distance via radio 
technology, for detecting of parking manoeuvres, 
parking checks and for processing of payment 
procedures; monitoring of parking areas, in particular of 
multi-storey car parks, parking spaces and other 
parking facilities (security services); monitoring of 
compliance with parking and usage rules and imposing 
penalties (legal services and security services); security 
services for buildings; licensing of software used in the 
field of providing, search, reservation, use and payment 
of parking spaces, providing of electrical energy, 
charging of electric vehicles, rental of means of 
transportation and transport, storage of goods, courier 
services, logistics, navigation, transportation, 
passenger transport, local public transport, entertaining 
and personal mobility; monitoring of facilities for 
transport, charging of electric vehicles and for the 
transportation of persons (security services); rental and 
leasing of objects in connection with the providing of 
the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information in relation to the aforesaid 
services, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604427 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202109833 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.31, EM, 018483659 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PRIMAVERA SOUND, S.L., Calle Roc Boronat, 142, 

3º, 08018 BARCELONA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Music software; musical recordings; downloadable 
digital music; pre-recorded music videos; digital music 
players; digital music (downloadable) from the Internet; 
downloadable musical sound recordings; downloadable 
music video recordings; computer programs for 
processing digital music files; recorded or 
downloadable software platforms. 

  Klasse 25   Clothing; headwear; footwear; T-shirts; jackets; 
trousers; caps. 

  Klasse 38   Audiovisual communication services; digital 
communication services; electronic data 
communications; communication services provided 
electronically; communication services via the Internet; 
communications by electronic computer terminals; 
telematic communications and access to the Internet; 
providing access to electronic communication networks; 
provision of access to data available on communication 
networks and access to Internet platforms and portals. 

  Klasse 41   Music concerts; production of music; musical 
performances; musical composition and entertainment 
services; organization of musical shows; provision of 
live music; musical production services; provision of 
music from the Internet; provision of non-downloadable 
electronic publications online in the field of music. 

  Klasse 42   Platform as a service (PaaS) with software platforms 
for transmission of images, audiovisual content, video 
content and messages; electronic storage of digital 
music. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604468 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202109836 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.19, US, 90656346 

2021.04.19, US, 90656348 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an outline of an upside down 

heart with three lines from the top of the point towards 
a design of a set of wings and a halo in the center and 
around the wings are two semi-circles. 

(730) Innehaver: 
 Manscaped, LLC, 10054 Old Grove Road, CA92131 

SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable mobile software application for 
personal grooming and cleaning products. 

  Klasse 10   Battery operated ear cleaner. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604476 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202109837 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exeger Operations AB, Box 55597, 10204 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Roof of metal; windows of metal; facades of metal; 

roof of metal, incorporating solar cells; facades of metal 
incorporating solar cells; walls of metal incorporating 
solar cells. 

  Klasse 7   Electric power supply units using solar cells; solar 
generators and their peripheral parts; electric 
generators that use solar cells and peripherals for 
these. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for scientific, nautical, 
photographic, cinematographic and optical purposes, 
as well as apparatus and instruments for surveying, 
inspection, weighing, measuring, signaling, checking 
(monitoring), lifesaving and teaching apparatus; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; measuring instruments and instruments for 
measuring and checking; appliances and instruments 

for storing electricity; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; solar cell panels for use in heating, generating 
and recycling energy; data processing equipment; 
computers; calculators; software; photovoltaic 
apparatus for generating electricity; photovoltaic 
devices for converting solar radiation and light energy 
into electrical energy; solar cells for generating 
electricity and parts for solar cells included in the class; 
solar cell panels; solar cell modules; solar batteries; 
solar battery chargers; solar batteries for domestic use; 
solar-powered rechargeable batteries; solar-powered 
electronic devices and instruments, as well as 
accessories included in the class; solar powered 
portable electronic devices and instruments; solar 
powered telephones; solar powered radio apparatus; 
solar powered computers; solar powered tablets; solar 
powered headphones; solar powered electronic sports 
training simulators; electronic reading and writing 
machines; wireless communication apparatus; mobile 
telephones; cases adapted for mobile phones; tablet 
computers; cases for tablet computers; portable 
computers; cases for portable computers; wearable 
activity trackers for use during sport activities; 
electronic sports training simulators; wireless 
headphones; loudspeakers; wireless speakers; wireless
keyboards; mouse pads; electric signs; traffic-light 
apparatus [signalling devices); digital and electronic 
tablets; telecommunication apparatus; video devices; 
calibration devices and instruments; automatic control 
apparatus; clocks [warning devices); energy control 
devices; downloadable software applications; 
accessories for the aforesaid goods included in this 
class. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; solar cell lighting apparatus; 
solar powered torches; solar energy powered heating 
apparatus; solar water heaters; solar powered lamps; 
solar powered ventilation apparatus; roof lights [lamps]; 
air-conditioning apparatus; accessories for the 
aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 12   Cars and vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water and structural parts and peripheral 
accessories thereof falling within this class. 

  Klasse 14   Time instruments; solar powered watches and clocks; 
parts and fittings for time measuring instruments. 

  Klasse 19   Roof, not of metal; windows, not of metal; facades, not 
of metal; roofs, not of metal, incorporating solar cells; 
facades, not of metal, incorporating solar cells; walls, 
not of metals, incorporating solar cells; windows 
incorporating solar cells; monuments of non-metallic 
materials including solar cells. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames; 
furniture with built-in solar cells; blinds for indoor use 
(furniture) with built-in solar cells. 

  Klasse 25   Clothing and headgear. 
  Klasse 37   Construction, installation, maintenance and repair of 

light and solar powered systems; construction of utility 
solar installations; installation of residential energy 
systems with solar panels; construction services. 

  Klasse 40   Generation of electricity from solar energy; custom 
assembling of materials for others. 

  Klasse 42   Scientific or technological services and research and 
design relating to these services; industrial analysis and 
research; design or development of computer hardware 
and software; design and development of software for 
control, regulation and monitoring of solar energy 
systems; research and design in the field of solar cell 
development; design and development of hardware 
and software; consulting services relating to solar cell 
technology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1604482 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202109838 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 XIAODU. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 SMALL; DEGREE. 
(730) Innehaver: 

 BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) 
CO., LTD., 3/F Baidu campus, No.10, Shangdi 10th 
street, Haidian district, BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Laptop computers, sleeves for laptops, bags adapted 

for laptops, electronic publications [downloadable], 
computer programs [downloadable software], computer 
keyboards, computer software [recorded], computer 
peripheral devices, computer game programs, 
computer software applications, downloadable, 
downloadable image files, mouse [data processing 
equipment], mouse pads, data processing apparatus, 
printers for use with computers, wrist rests for use with 
computers, navigational instruments, Global Positioning 
System [GPS] apparatus, network communication 
equipment, portable media players, television 
apparatus, electronic book readers, headphones, 
learning machine, slide projectors, shutters, cameras, 
mobile power supply (rechargeable battery), set-top 
box. 

  Klasse 35   Production of television commercials, publicity, writing 
of publicity texts, production of advertising films, 
outdoor advertising, demonstration of goods, on-line 
advertising on a computer network, shop window 
dressing, presentation of goods on communication 
media for retail purposes, radio advertising, rental of 
advertising time on communication media, bill-posting, 
providing business information via a web site, 
marketing, sales promotion [for others], provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services, personnel recruitment, administrative services 
for the relocation of businesses, computer databases 
(systemization of information into -), web site traffic 
optimization, search engine optimization for sales 
promotion, drawing up of statements of accounts, rental 
of sales stands, sponsorship search, rental of vending 
machines, wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 

  Klasse 42   Electronic data storage, computer virus protection 
services, updating of computer software, computer 
software design, consultancy in the design and 
development of computer hardware, Software as a 
service [SaaS], providing search engines for the 
Internet, creating and maintaining web sites for others, 
providing information on computer technology and 
programming via a web site, cloud computing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604493 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109839 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, RU, 2020772664 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KDV-SPORT PTY LTD, Level 6, 9 Beach Road, 

Surfers Paradise, QLD4217 GOLD COAST, Australia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Fountain pens; albums; almanacs; posters; 
banknotes; banners of paper; paper bows, other than 
haberdashery or hair decorations; name badges [office 
requisites]; forms, printed; announcement cards 
[stationery]; note books; drawing pads; pads 
[stationery]; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; paper; paper sheets 
[stationery]; waxed paper; papers for painting and 
calligraphy; drawer liners of paper, perfumed or not; 
wood pulp paper; carbon paper; copying paper 
[stationery]; parchment paper; writing paper; rice paper; 
luminous paper; wrapping paper; signboards of paper 
or cardboard; newspapers; document holders 
[stationery]; pencil holders; chalk holders; holders for 
stamps [seals]; page holders; name badge holders 
[office requisites]; table runners of paper; drawing 
boards; advertisement boards of paper or cardboard; 
punches [office requisites]; magazines [periodicals]; 
clips for name badge holders [office requisites]; tags for 
index cards; pen clips; bookmarks; printed publications; 
graphic representations; calendars; pencils; pencil lead 
holders; pictures; paintings [pictures], framed or 
unframed; cardboard; cards; index cards [stationery]; 
catalogues; books; manifolds [stationery]; drawing pins; 
envelopes [stationery]; boxes of paper or cardboard; 
printed coupons; flyers; viscose sheets for wrapping; 
absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; graphic 
prints; sealing compounds for stationery purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household purposes; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; stickers [stationery]; writing cases 
[stationery]; paper knives [letter openers]; covers 
[stationery]; postcards; conical paper bags; folders for 
papers; loose-leaf binders; pen cases; seals [stamps]; 
clipboards; handkerchiefs of paper; letter trays; trays for 
sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stands for pens and pencils; photograph 
stands; obliterating stamps; towels of paper; writing 
instruments; hand labelling appliances; indexes; rubber 
erasers; marking pens [stationery]; penholders; paper 
wipes for cleaning; face towels of paper; table napkins 
of paper; place mats of paper; tablemats of paper; 
tablecloths of paper; paper clasps; bottle wrappers of 
paper or cardboard; flags of paper; labels of paper or 
cardboard. 

  Klasse 35   Arranging subscriptions to telecommunication services
for others; import-export agency services; commercial 
information agency services; advertising agency 
services; cost price analysis; rental of advertising 
space; business auditing; financial auditing; 
employment agency services; computerized file 
management; outsourced administrative management 
for companies; invoicing; demonstration of goods; 
transcription of communications [office functions]; 
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opinion polling; market studies; business investigations; 
marketing research; personnel recruitment; business 
management and organization consultancy; business 
organization consultancy; business management 
consultancy; personnel management consultancy; 
professional business consultancy; layout services for 
advertising purposes; marketing; marketing in the 
framework of software publishing; scriptwriting for 
advertising purposes; news clipping services; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising material; word processing; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of fashion shows for 
promotional purposes; organization of trade fairs; shop 
window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; 
providing business information; providing business 
information via a website; providing commercial and 
business contact information; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing user reviews for commercial or 
advertising purposes; web indexing for commercial or 
advertising purposes; providing user rankings for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
media relations services; economic forecasting; 
auctioneering; sales promotion for others; promotion of 
goods and services through sponsorship of sports 
events; production of teleshopping programmes; 
production of advertising films; rental of advertising time
on communication media; publicity material rental; 
rental of billboards [advertising boards]; rental of 
vending machines; rental of sales stands; consumer 
profiling for commercial or marketing purposes; 
publication of publicity texts; radio advertising; 
development of advertising concepts; bill-posting; 
distribution of samples; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; writing of publicity texts; 
compilation of information into computer databases; 
compilation of statistics; business inquiries; interim 
business management; business management for 
freelance service providers; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
business management of reimbursement programmes 
for others; administration of consumer loyalty programs; 
administrative processing of purchase orders; public 
relations; competitive intelligence services; modelling 
for advertising or sales promotion; market intelligence 
services; website traffic optimization; tax filing services; 
search engine optimization for sales promotion; retail 
services relating to bakery products; gift registry 
services; price comparison services; pay per click 
advertising; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]. 

  Klasse 43   Snack-bar services; café services; cafeteria services; 
rental of transportable buildings; rental of drinking water 
dispensers; self-service restaurant services; restaurant 
services; canteen services; food sculpting; decorating 
of food; cake decorating; food and drink catering; 
washoku restaurant services; udon and soba restaurant 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604526 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202109843 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.14, BX, 1427098 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Currence iDEAL BV, Gustav Mahlerplein 33-35, 

1082MS AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software and software applications, including apps for 
mobile phones, that enable users of electronic 
communications networks to make payments; 
downloadable computer programs and application 
software for mobile phones and other digital devices 
enabling users to make payments; downloadable 
software for processing electronic payments; 
downloadable software for processing, systematization 
and memorizing personal data linked to electronic 
orders and payments, also for the purpose of 
subsequent new orders and payments; software, 
whether or not downloadable, and apps for mobile 
phones, for scanning images and documents, including 
QR codes, enabling users to make payments via 
mobile phones and other digital devices; all of the 
above excluding computer software for auditing or 
statistical sampling or recovery or analysis of data or 
user manuals for use of such software. 

  Klasse 35   Administrative support and data processing services; 
data processing, systematisation and management; 
automated compilation of orders and order preferences;
electronic data processing services relating to payment 
and remittance information. 

  Klasse 36   Financial services; financial transfers and 
transactions, and payment services; electronic payment 
services, including the processing of electronic 
payments; financial services through wireless networks, 
global computer networks and mobile 
telecommunication devices, including bill payment 
services; electronic banking; electronic payment 
services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data and third-
party remittance data over the internet; online 
processing of financial transactions via a global 
computer network or via telecommunications, mobile or 
wireless devices; verification and authentication of 
financial transactions; accepting, authorizing and 
processing financial transactions after identification of 
the user within an electronic environment, such as a 
website or database, for authentication; consultancy 
and information services and providing advice on the 
aforementioned services; all of the aforementioned 
services also provided by electronic means such as the 
internet. 

  Klasse 38   Telecommunications; transfer of signals for the remote 
consultation of data and for electronic payments (also 
via the internet); provision of access to an electronic 
environment, including to a website, through which third 
parties can make payments; the aforementioned 
services also in the context of facilitating payments via 
the internet and an online mobile platform; all of the 
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aforementioned services also provided via electronic 
means such as via the internet. 

  Klasse 42   Provision, for temporary use, of online non-
downloadable software for the processing of electronic 
payments; consultancy and information services, 
providing advice on the aforementioned services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604562 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109847 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.24, EM, 018364124 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604567 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202109848 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.24, EM, 018364125 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604604 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202109853 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.16, DE, 30 2020 239 

526 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit mbH & Co. 
KG, Am Fördeufer 1b, 24944 FLENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Authentication software; software for biometric 

systems for identification and authentication of persons; 
security tokens [encryption devices]. 

  Klasse 36   Financial transactions via blockchain. 
  Klasse 42   Data storage over a blockchain; blockchain as a 

service [BaaS]; data certification over a blockchain; 
electronic monitoring of personal data for the detection 
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of identity theft over the internet; hosting of servers and 
software for access control as a service [ACaaS]; 
access control as a service [ACaaS]; installation of 
software for access control as a service [ACaaS]; 
authentication services [monitoring] of messages 
transmitted via telecommunications; encryption, 
decryption and authentication of information, messages 
and data; performance of user authentication services 
using biometric hardware and software technology for 
e-commerce transactions; authentication services for 
computer security; authentication services [monitoring] 
of data transmitted by telecommunication transmitted 
data; user authentication service using technologies for 
e-commerce transactions; authentication services; 
testing, authentication, and quality control; data 
encryption and decryption services; encryption and 
decryption of data; data encryption services; encryption 
of magnetic card; services in the field of magnetic cards 
namely encoding of magnetic cards; services in the 
field of data encryption. 

  Klasse 45   Authentication of personal identification data for the 
identification of persons [identity verification services]; 
identity verifications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605352 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202110050 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.27, DE, 30 2021 107 

471 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 "STEVENS" Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 35, 22115 
HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Parts and accessories for land vehicles [included in 

this class]; motorized bicycles; bicycle frames; bicycles; 
electric vehicles; electric bikes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605356 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110051 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.20, US, 90723635 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, MI49002 
KALAMAZOO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical devices and instruments; catheters for use in 

endovascular procedures. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1605403 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202110059 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.24, EM, 018364126 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605466 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110069 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.03, EM, 018348708 
(540) Gjengivelse av merket: 

Vi to Vi 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vime S.r.l., Via Giovanni Pascoli, 2, 60044 FABRIANO 
AN, Italia 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1605470 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202110070 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.07.05, CA, 2118674 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESTEE LAUDER SOFT CLEAN 
INFUSION 

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

 Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander Blvd, 
ONM1S3K9 AGINCOURT, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated skin care preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605480 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202110071 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.07, IT, 

302021000085865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CANTINE RIONDO S.P.A., Via Cappuccini 6, 
MONTEFORTE D'ALPONE (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages; alcoholic preparations for 

making beverages; wine; aquavit. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.11 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605498 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202110076 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.28, BX, 1434638 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Sif Holding N.V., Mijnheerkensweg 33, 6041TA 

ROERMOND, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Fabricated metal components for building foundations; 
metal piles; metal foundation piles for wind turbines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606404 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110324 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018354624 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606405 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110325 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018354626 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606407 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110326 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018354628 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1608531 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110771 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018354630 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
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beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1608564 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110776 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018354633 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mark Anthony International SRL, "One Haggatt Hall", 

Haggatt Hall, 11059 ST. MICHAEL, Barbados 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Tea-flavored brewed malt beverages in the nature of 
beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
the aforesaid products are tea-flavored. 

  Klasse 33   Tea-flavored alcoholic malt coolers; alcoholic 
beverages (except beers); the aforesaid products are 
tea-flavored. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1617845 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202113243 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RENAULT s.a.s., 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments; nautical 
apparatus and instruments; surveying apparatus and 
instruments; photographic apparatus and instruments; 
cinematographic cameras; optical apparatus and 
instruments; weighing apparatus and instruments; 
measuring apparatus and instruments; signaling 
apparatus and instruments; checking (monitoring) 
apparatus and instruments; teaching apparatus and 
instruments; sound recording apparatus; sound 
transmitting apparatus; sound reproduction apparatus; 
image recording apparatus; image transmission 
apparatus; image reproduction apparatus; digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; 
downloadable e-wallets; data processing equipment; 
computers; tablet computers; smartphones; electronic 
book readers; game software; software (recorded 
programs); computer peripheral devices; detectors; 
electric wires; electric relays; diving suits; diving gloves; 
diving masks; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; protection devices for personal use 
against accidents; fire extinguishers; spectacles 
(optics); 3D spectacles; virtual reality headsets; 
eyewear; spectacle cases; integrated circuit cards 
[smart cards]; bags designed for laptop computers; 
smart watches; electric batteries; batteries for electronic 
cigarettes; charging stations for electric vehicles; 
diagnostic apparatus not for medical use. 

  Klasse 28   Games; toys; toys for household pets; play mats; 
controllers for game consoles; artificial Christmas trees; 
apparatus for physical education; appliances for 
gymnastics; fishing tackle; balls for games; billiard 
tables; billiard cues; billiard balls; card decks; board 
games; ice skates; roller skates; scooters [toys]; 
sailboards; surfboards; rackets; snowshoes; skis; 
protective padding (parts of sportswear); models [toys]; 
figurines [toys]; robots as toys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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(111) Int.reg.nr: 1625163 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115249 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.09, US, 90371042 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a hollow square-shaped diamond 

with rounded corners to the left of the word BLOCKFI 
where the letters B and F are capitalized. 

(730) Innehaver: 
 Blockfi Inc., 201 Montgomery St., 2nd Floor, Ste. 263, 

NJ07302 JERSEY CITY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable mobile software application for 
managing, tracking, accessing, storing, and transferring 
cryptocurrency; downloadable mobile software 
application for use as a cryptocurrency wallet; magnetic 
encoded credit cards and credit cards containing an 
integrated circuit chip in the nature of smart cards all 
containing programming used to process payments. 

  Klasse 35   Credit card incentive award services, namely, 
promoting the sale of goods and services of others by 
awarding cryptocurrency rewards for credit card use; 
administering credit card rewards programs. 

  Klasse 36   Credit card services; issuing of credit cards; financial 
management of cryptocurrency accounts; 
cryptocurrency investment services; cryptocurrency 
trading services; providing loans secured by 
cryptocurrency; financing loans for cryptocurrency 
investors; loan services; financial services, namely, 
wealth management services; investment services; 
financial advisory and consultancy services; providing 
information regarding cryptocurrency, via a website. 

  Klasse 42   Providing on-line non-downloadable computer 
software for use as a cryptocurrency wallet; software as 
a service (SAAS) services featuring software for 
managing, tracking, accessing, storing, and transferring 
cryptocurrency; providing technological information in 
the field of cryptocurrency. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628171 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202116086 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Birradamare s.r.l., Via Falzarego, 8, 00054 FIUMICINO 

(ROMA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers, stout, lager, porter and ale; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.21 
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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.: 318470 
(210) Søknadsnr.: 202109986 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2021.11.15 

(540) Gjengivelse av merket 

NUTRISTON 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

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

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

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

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

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

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 

 
(730) Innehaver: 

 NUTRISTON AS, c/o Fedon Lindberg, Postboks 
3024 Elisenberg, 0207 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712HM 

ZOETERMEER, Nederland 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.02.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318279 
(210) Søknadsnr.: 202111744 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2021.11.01 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Elektroniske, nedlastbare publikasjoner; nedlastbare 

elektroniske aviser; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare) online fra databaser eller Internett; 
software-applikasjoner, nedlastbare; digitale media, 
nemlig nedlastbare forhåndsinnspilte videoklipp, 
forhåndsinnspilte lydklipp, tekst og grafikk holdt i 
elektroniske personlige computere og håndholdte 
trådløse innretninger; nedlastbart lyd-, video- og 
audiovisuelt innhold levert via datanettverk og 
kommunikasjonsnettverk med TV-programmer og 
videoopptak. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salgsfremmende tjenester for andre; 
innsamling, systematisering og kommersialisering av 
forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte 
tjenester også via regionale eller globale tele- og 
datanettverk; produksjon av reklamefilmer; 
fremskaffelse av reklameplass i aviser, magasiner og 
tidsskrift; fremskaffelse av reklameplass i aviser, 
magasiner og tidsskrift i elektronisk form; annonse- og 
reklamevirksomhet; tegning av avisabonnementer for 
andre, herunder til avisabonnement til elektroniske 
publikasjoner; sortering av data i og innsamling av 
informasjon til databaser; sortering og innsamling av 
informasjon til databaser relatert til sportslige eller 
kulturelle arrangementer. 

  Klasse 38   Kringkasting; kringkasting på internett; trådløs 
kringkasting; overføring av pay-per-view-tv 
programmer; tilgang til nettbaserte databaser; 
overføring av sportsarrangementer, enten live eller i 
form av opptak; overføring av kulturelle arrangement, 
enten live eller i form av opptak; overføring av radio- og 
tv-programmer: kommunikasjonstjenester, nemlig 
overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via 
internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt, eller 
interaktive multimedia nettverk; lyd og 
videokringkasting over Internett; overføring av 
informasjon innenfor det audiovisuelle området; TV-
kringkasting; kabel-TV kringkasting; satellitt-TV 
kringkasting; mobile medietjenester i form av 
elektronisk overføring, kringkasting av utsendelse av 
underholdnings-medie-innhold; podcasting-tjenester; 
webcasting-tjenester (Internett-kringkasting); video-on-
demand overføringstjenester; skaffe tilveie on-line-
forum for overføring av beskjeder mellom brukere; 
skaffe tilveie on-line chatterom og elektroniske 
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oppslagstavler for overføring av meldinger mellom 
brukere. 

  Klasse 41   Utgivelse av aviser, magasiner og tidsskrift; utgivelse 
av aviser, magasiner og tidsskrift i elektronisk form; 
nettbasert utgivelse av aviser, magasiner og tidsskrift; 
nyhetsreportasjetjenester; nyhetsreportasjetjenester 
relatert til sportslige og kulturelle aktiviteter; 
fotografireportasjer; produksjon av tv-programmer og 
nyhetsreportasjer for kringkasting på mobiltelefoner, 
nettbrett og TV; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
underholdningstjenester, nemlig 
multimedieprogrammer innen almen interesse, 
distribuert via ulike plattformer over flere former for 
overføringsmedier; tilby underholdningsinformasjon via 
et globalt datanettverk; produksjon av 
fjernsynsprogrammer; produksjon av 
multimedieprogrammer; underholdningstjenester, 
nemlig fjernsynsprogrammer og nyhetssendinger via 
internett, elektroniske kommunikasjonsnett, 
datanettverk og trådløse kommunikasjonsnett. 

 
(730) Innehaver: 

 Amedia AS, Postboks 1168 Sentrum, 0107 OSLO, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 18C02, 

18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, 
Binhe Avenue North, Futian District, SHENZHEN, 
GUANGDONG, Kina 

 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.01.31 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201903463
(540) Gjengivelse av merket

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

25 Fottøy; klær, skjorter, t-skjorter, topper,
gensere, jakker, bukser, olabukse, leggings [bukser],
shortser, boardshorts, skjørt, kjoler, badetøy, sokker,
belter [bekledning], skjerf, hansker [bekledning];
undertøy; hodebekledning; caps, hodeplagg; overlær for
støvler; lueskygger; albuelapper; jernbeslag for sko;
overlær for skotøy; hatteformer; hælputer for sko;
forsterkningshæler for strømper; hæler; innleggssåler;
glidebeskyttere for sko; lommer for klær; fôr, ferdigsydd
[deler av klesplagg]; skjortebryst; bærestykker for
skjorter; såler [for fottøy]; knotter for fotballsko;
skoflikker; sålekanter for sko.
41 Arrangering, organisering og gjennomføring
av sportsarrangementer; arrangering, organisering og
gjennomføring av rullebrettkonkurranser;
tilveiebringelse av informasjon innen
sportskonkurranser; tilveiebringelse av informasjon
innen rullebrettkjøring og rullebrettkonkurranser;
sportslige og kulturelle aktiviteter.

(731) Søker:
Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, CA92626, COSTA
MESA, US

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2019.03.07
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2021.05.10):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.07.08
Klagenemndas avgjørelse av 2021.11.08:
Klagen forkastes.

(111) Reg.nr: 1454019 
(210) Søknadsnr.: 201903254 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2019.11.18 
(540) Gjengivelse av merket

FLOWBIRD  
(541) Merket er et ordmerke i standard font

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9 Electronic terminals of information, of sale of
goods and/or services; remote recognition terminals
enabling the debiting of services sold; interactive
information terminals; electronic machines for dispensing
parcels and/or goods; parking terminals including off-
street parking pay points; memory cards intended for use
with parking pay points; parking meters including
electronic memory parking meters; parking meters
operated by a magnetic card, coins or tokens; parking
meters operated by electronic memory cards; parking
meters for multi-media communication; parking meters
operated by cards with microprocessors; time and date
stamping machines including on-street time and date
stamping machines; electronic parking tickets; electronic
apparatus for vehicle parking management, especially on-
street or in a closed park, especially automatic pay
stations; electronic apparatus for access security
apparatus for vehicle parking management; electronic
apparatus for control of access for car parks; software,
servers, computers and communication terminals for the
management of car parks; electronic apparatus for
communication between time and date stamping
machines and a central computer; electronic apparatus
for communication (sub-assemblies in communication) to

be located in the time and date stamping machines; 
electronic apparatus for issuance of public transport 
tickets; software for use in issuance of public transport 
tickets; public transport tickets consisting of an electronic 
memory card; software, servers, computers and 
communication terminals for the management of 
electronic apparatus for issuance of public transport 
tickets; software, servers, computers and communication 
terminals for monitoring, management and delivery of 
parcels and goods; electronic reading and writing 
apparatus for memory cards for use in parking pay points, 
parking meters, time and date stamping machines, 
electronic apparatus for issuance of public transport 
tickets; Apparatus for transmitting data concerning vehicle 
parking, data in connection with the recharging of electric 
vehicles and e-ticketing data; electronic and/or computer 
apparatus for navigation, orientation, location and 
positioning of available parking spaces, vehicle 
recharging points, particularly by means of satellite 
geolocation; interfaces (computing) and software 
(recorded programs) for electronic payment transactions; 
computer software for document management; electronic 
payment instruments and apparatus; cash or ticket 
dispensers; magnetic or chip payment, credit or debit 
cards; software for accessing databases, 
telecommunication services, computer networks and 
electronic bulletin boards; downloadable software for the 
supply and monitoring of information relating to the 
distribution and delivery of coin-operated apparatus. 
35 Business management assistance, efficiency 
experts in the field of parking, electric vehicle recharging 
points and e-ticketing; providing marketing and 
commercial information in the field of parking vehicles, 
recharging electric vehicles or e-ticketing; providing 
subscriptions to a telephone service, providing 
subscriptions to a database, providing subscriptions to a 
database server; collection and systematization of data in 
a central file; computer file management; computer file 
management, in particular via the Internet, extranets or 
intranets; retail sale of tickets for transport, reservations 
for vehicles, parking spaces, gas bottles, in particular via 
the Internet, intranets or extranets; promoting the goods 
and services of others by means of discount card 
schemes, discount vouchers; management of a discount 
program enabling participants to obtain discounts on 
goods and services; loyalty programs. 
36 Payment services by mobile telephone or 
Internet for parking spaces, electric vehicle recharging, 
transportation tickets; provision of electronic funds 
transfer services and on-line transaction facilities; 
information and consultation in relation to payment; on-
line payment services on an electronic communication 
network; services in relation to bank cards, credit cards, 
debit cards and electronic payment cards. 
37 Maintenance (repair, maintenance) of electronic 
information terminals and/or sale of goods and/or 
services, remote recognition terminals for the provision of 
services for sale, interactive information terminals, 
electronic machines for dispensing parcels and goods, 
parking pay points, parking meters, time and date 
stamping machines, electronic apparatus for vehicle 
parking management, electronic apparatus for access 
security apparatus for vehicle parking management, 
electronic access control apparatus for car parks, 
electronic apparatus for communication between time and 
date stamping machines and a central computer, 
electronic communication devices (sub-assemblies in 
communication) to be located in the time and date 
stamping machines, electronic apparatus for issuance of 
public transport tickets, electronic writing and reading 
apparatus for memory cards for use in parking pay points, 
parking meters, time and date stamping machines, 
electronic apparatus for issuance of public transport 
tickets. 
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38 Transmission of data from parking pay points, 
parking meters, time recorders, automatic parking lot pay 
terminals, vehicle recharge points and electronic 
apparatus for issuing transportation tickets to a computer 
center (one or more computers), for real-time 
management of parking lots, electric vehicle recharging 
points and seats on public transportation; transmission 
and reception of information, messages, via mobile 
telephones; information transmission from a computer 
data bank; current affairs information services via mobile 
telephones; telephone communication services provided 
for call centers; telecommunication services in relation to 
vehicle parking, rental of car parking spaces, public 
transport, carpooling, car-sharing, car rental; information 
relating to telecommunications in relation to vehicle 
parking, rental of car parking spaces, public transport, 
carpooling, car-sharing, car rental; electronic display 
services (telecommunications) in relation to vehicle 
parking, rental of car parking spaces, public transport, 
carpooling, car-sharing, car rental; transmission services 
relating to vehicle parking, rental of car parking spaces, 
public transport, carpooling, car-sharing, car rental. 
39 Providing car parks; services for reserving 
public transport tickets by public automatic electronic 
apparatus; vehicle parking services; services for reserving 
parking spaces provided online via the Internet or mobile 
telephone; providing information relating to available 
parking spaces; navigation (guiding) of vehicles to 
available parking spaces, parking pay points, electric 
vehicle recharging points; information relating to transport, 
travel or vehicle rental; rental of vehicle parking spaces; 
information services relating to vehicle parking, road 
traffic; information services relating to mobility, namely, 
car-sharing, carpooling, vehicle rental, recharge terminals 
for electric cars; vehicle rental; rental of bicycles; 
information services relating to the rental of vehicles and 
bicycles; vehicle equipment and accessory rental 
services. 
42 Software and database development (design) 
intended for operating or controlling apparatus for vehicle 
parking management, apparatus for issuance of public 
transport tickets, interactive terminals; updating of 
software and databases, computer programming services 
for electronic memory cards intended for apparatus for 
vehicle parking management.  

(730) Innehaver: 
FLOWBIRD, 100-102 avenue de Suffren, 75015, PARIS,
FR
Innsiger:
Apcoa Parking GmbH, Flughafenstrasse 34, 70629,
STUTTGART, DE
Innsigers fullmektig:
Advokat Rune Nordengen, c/o Bull & Co Advokatfirma
AS, Postboks 2583 Solli, 0203, OSLO, NO
Innsigelse innkommet:
2020.02.10
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2021.06.07):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf.
varemerkeloven § 71 tredje ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.08.06
Klagenemndas avgjørelse av 2022.02.04:
Klagen forkastes.

(111) Reg.nr: 283463 
(210) Søknadsnr.: 201412258 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2015.09.28 
(540) Gjengivelse av merket

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

figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

18 Lær og lærimitasjoner, skinn, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, sveper. 
20 Møbler, speil, billedrammer. 
24 Tekstiler og tekstilvarer, senge og bordtepper. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg.  

(730) Innehaver:
Satinder Vir Singh, Whistbakken 11-13, 1459,
NESODDEN, NO
Kravstiller:
KAPRU AS, c/o Steinar G. Rasmussen, Stavangergata
46A, 0467, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet:
2021.02.15
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2021.06.30):
Registreringen slettes, jf. varemerkeloven § 37.
I sakskostnader betaler Satinder Vir Singh kr 15 000,-
til Kapru AS innen 2 – to – uker fra avgjørelsens
meddelelse, jf. patentstyreloven § 9.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.07.29
Klagenemndas avgjørelse av (2022.01.04):
1 Klagen forkastes.
2 I sakskostnader betaler Satinder Vir Singh totalt kr 15
000,- (eks. mva.) til KAPRU AS innen to uker fra
avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.
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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.: 0585771 
(210) Søknadsnr.: 201002954 
(151) Reg.dato: 1992.03.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.03.25 

(220) Inndato: 2010.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

CEILCOTE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 

6824BM ARNHEM, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Corrosion-resistant materials made of synthetic 
materials or plastics for coating surfaces. 

  Klasse 7   Washing and separating apparatus; linings made of 
synthetic materials or plastics, with self-purifying 
properties, for spray towers. 

  Klasse 19   Cements made from synthetic resins that are 
corrosion and heat resistant; parts of apparatus that are 
resistant to corrosion and mechanical and chemical 
attack, namely screed, not of metal, and suction 
chimneys, not of metal. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0777567 
(210) Søknadsnr.: 200204257 
(151) Reg.dato: 2001.12.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.12.07 

(220) Inndato: 2002.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

RENÉ LEZARD 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Brand Tree GmbH, Artlandstrasse 73, 49610 

QUAKENBRÜCK, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3    Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. 

  Klasse 9    Spectacles; parts of spectacles; spectacle frames; 
sunglasses; spectacle cases; calculating machines. 

  Klasse 16    Office requisites, except furniture; paper, cardboard 
and goods made from these materials, not included in 
other classes. 

  Klasse 18    Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials not included in other classes, namely 
bags and other containers not adapted to the objects to 
be fit in, as well as small leather articles, especially 
wallets, cases, key wallets and key rings; trunks and 
travelling bags. 

  Klasse 21    Table utensils; coffee services; bowls; cups; sugar 
bowls; sieves; trays for household purposes; shakers; 
napkin rings; knife rests for the table (all goods not of 
precious metal); drinking glasses; glass pitchers for 
beverages; decanters; cutting boards for the kitchen; 
non electrically operated bottle coolers; paper baskets; 
soap dishes; cups for the bathroom. 

  Klasse 24    Table covers (not of paper); table napkins of textile; 
towels, bath towels, kitchen towels of cloth; bed linen; 
bed covers. 

  Klasse 25    Clothing including bath robes, dressing gowns, 
kitchen aprons; footwear including slippers; headgear. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0781949 
(210) Søknadsnr.: 200206638 
(151) Reg.dato: 2002.02.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.02.13 

(220) Inndato: 2002.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 INGOLSTADT, 

Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9    Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; electrical 
apparatus and instruments included in this class; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, phonograph 
records; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus. 

  Klasse 12    Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water 
or rail, as well as parts thereof. 

  Klasse 14    Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0783209 
(210) Søknadsnr.: 200207288 
(151) Reg.dato: 2002.02.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.02.07 

(220) Inndato: 2002.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Postfach 61 02 09, 30602 HANOVER, 

Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39    Transport and storage; transport of persons and 
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage; 
transport of money and valuables; travel organization, 
booking and arrangement, excursions and cruises; 
arrangement of transport services; organization, 
booking and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; travel advice and escorting of 
travellers; leasing, booking and provision of aircraft, 
leasing, booking and provision of ships, in particular 
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, 
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leasing, booking and providing of motor vehicles and 
bicycles, horse and diving equipment, services included 
in this class; packaging and storage of goods; parcel 
delivery; organization of trips, sightseeing tours, holiday 
camps and holidays; services and operation of a travel 
agency (included in this class), in particular consultancy 
and booking services for travel, provision of travel 
information, arrangement of transport services and 
travel; reservation services (included in this class) for 
sporting, scientific, political and cultural events; online 
information, reservation and booking services in the 
tourism and business travel sector (online travel 
agencies); all the above services in particular in the 
travel and recreational sector. 

  Klasse 41    Providing of training and continuous training and 
educational consultancy; teaching in particular 
correspondence and language courses; entertainment; 
film and video production, film and video rental, film 
and video performances; artists' agency services; 
artists' services; musical performances; circus 
performances; public entertainment; theatrical 
performances; organization and provision of child-care 
services (outside school); provision of sport and 
language teaching and film performances and musical 
performances; operation of training clubs and fitness 
studios, golf courses, tennis, courts, riding facilities, 
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, 
amusement arcades, sports camps and sports facilities, 
amusement parks; hire and provision of sports diving 
equipment; organization of sports competitions; 
organization and arrangement of cultural and sporting 
events; reservation services (included in this class) for 
sporting, scientific, political and cultural events; rental 
of films, data carriers, projecting apparatus and 
accessories thereof; hire and distribution of 
newspapers and magazines, publication of books, 
newspapers, magazines and other printed material and 
of electronic media including CD-ROMs; issuing of 
printed matter, in particular of books, magazines, 
catalogues and newspapers; video taping (production); 
organization of exhibitions for cultural and teaching 
purposes; services of a recreation and amusement 
park in the education and entertainment sector; 
services of a translator and of an interpreter; 
photography; production of radio and television 
programmes; radio entertainment, television 
entertainment; operation (running) of swimming baths. 

  Klasse 43    Accommodation and catering for guests; room 
agency services; provision and leasing of holiday 
homes, holiday flats and apartments; room reservation 
and hotel reservation, running of hotels, motels, 
saunas, baths. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1010427 
(210) Søknadsnr.: 200909299 
(151) Reg.dato: 2009.07.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.07.03 

(220) Inndato: 2009.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BULTEX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Recticel, S.A., Avenue du Bourget 42, 1130 

BRUSSEL, Belgia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; semi-processed plastic products; 
expanded plastic materials (semi-processed goods) 
and foam materials (stuffing materials) for making and 
stuffing matresses, cushions, pillows, bolsters, bed 
bases, beds, sofas, divans, armchairs, settees, chairs, 
bunks, headrests, back rests and armrests; plastic 
materials (semi-processed goods) and foam materials 

(stuffing materials) for lining, for seats (seating, 
cushions, headrests, backrests and armrests) and for 
benches in water, air and land vehicles. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics; upholstered furniture; 
cushions, sofas, divans, armchairs, settees, chairs, 
bunks, headrests, back rests and armrests. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1108627 
(210) Søknadsnr.: 201202730 
(151) Reg.dato: 2012.01.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.09 

(220) Inndato: 2012.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 541-0045 OSAKA-
SHI, OSAKA, Japan 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Surgical, medical and veterinary instruments and 
apparatus, suture materials. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made thereof, not 
included in other classes; printed matter; periodicals, 
pamphlets, books, newspapers; instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic materials 
for packaging (not included in other classes). 

  Klasse 41   Teaching; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; educational and training 
services in connection with pharmaceutical, diagnostic 
and veterinary drugs, patented drugs, the food and 
beverage, toiletry and cosmetics industries; arranging 
and conducting of conferences, conventions, seminars 
and symposiums; publication of magazines, books, 
guides and databases in connection with 
pharmacology. 

  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. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygiene and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1112176 
(210) Søknadsnr.: 201204027 
(151) Reg.dato: 2012.01.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.26 

(220) Inndato: 2012.04.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

S9 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 INGOLSTADT, 

Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
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cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data carriers; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; fire-
extinguishing apparatus. 

  Klasse 12   Vehicles and their constructive parts; apparatus for 
locomotion by land, air or water. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1123515 
(210) Søknadsnr.: 201601469 
(151) Reg.dato: 2012.05.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.05.04 

(220) Inndato: 2016.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Bonne Juomat Oy, Mäntynummentie 8, 08500 LOHJA, 

Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes. 

  Klasse 30   Sauces, particularly fruit and berry sauces. 
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1127586 
(210) Søknadsnr.: 201209841 
(151) Reg.dato: 2012.01.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.30 

(220) Inndato: 2012.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LCS INTERNATIONAL SAS, 8 rue Adolphe Seyboth, 

67000 STRASBOURG, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, umbrellas, parasols, 
sports bags other than those adapted for their contents, 
garment bags for travel, travelling bags, rucksacks, 
handbags, school bags, school satchels, beach bags, 
trunks and suitcases, vanity cases (not fitted), key 
cases, garment bags, wallets, purses; briefcases. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, shoes and footwear (except 
orthopedic footwear), headgear, gloves (clothing), 
scarves. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1129249 
(210) Søknadsnr.: 201210404 
(151) Reg.dato: 2012.03.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.03.30 

(220) Inndato: 2012.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEOPLAY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 B&O play a/s, Bang og Olufsen Allé 1, 7600 STRUER, 

Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, electric and electronic apparatus 
and equipment for analog, digital or optical receiving, 
processing, reproduction, control, amplification or 
distribution of light, sound or image signals; 
loudspeakers; digital music players; TV apparatus, TV 
apparatus with built-in DVD players, amplifiers, radio 
receivers and/or Internet connections; audio equipment 
containing amplifiers, loudspeakers with built-in 
amplifiers; loudspeaker cabinets; electronic control 
units for regulation of sound signals; radio receivers; 
CD players and recorders, players and recorders for 
digital media, radios and audiovisual equipment for 
vehicles; headphones; remote control units; cable 
installations; control units and related installations; 
software for the remote control of light, sound or picture 
signals; telephone apparatus, answering machines, 
telephone apparatus with built-in cameras and 
monitors, smart phones, telephone apparatus for data 
transmission via the Internet or other computer 
networks; telecommunications equipment; stored signal 
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media; electric and electronic apparatus and equipment 
for data processing and input, output and storage of 
data; computers; magnetic and optical data media, 
computer software; disc storage units; software for 
electric and electronic apparatus and equipment; wall 
brackets, mounts end stands for televisions, music 
systems, audiovisual equipment and speakers; 
software for electric and electronic apparatus and 
appliances; parts and fittings for all the mentioned 
goods included in this class; spare parts and fittings for 
the aforementioned goods, not included in other 
classes. 

  Klasse 20   Furniture, including music furniture, display units, 
shop fittings; parts and fittings for the said goods 
included in this class. 

  Klasse 35   Exhibitions for commercial or advertising purposes; 
business management and business administration; 
retailing of audiovisual apparatus, software, 
telephones, computers and furniture, including via 
global or local computer networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1129629 
(210) Søknadsnr.: 201210472 
(151) Reg.dato: 2012.03.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.03.13 

(220) Inndato: 2012.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85057 INGOLSTADT, 

Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; hunting whistles. 

  Klasse 12   Vehicles and their structural parts; apparatus for 
locomotion by land, air or water; cigar lighters for 
vehicle use. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1147443 
(210) Søknadsnr.: 201302036 
(151) Reg.dato: 2012.09.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.28 

(220) Inndato: 2013.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BELSHINA Joint Stock Company, shosse Minskoe, 4, 

213824 BOBRUISK, MOGILEVSKAYA OBL., 
Hviterussland 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Tires for vehicle wheels; vehicle wheels; casings for 

pneumatic tires [tyres]; non-skid devices for vehicle 
tires [tyres]; automobile tires [tyres]; vehicle wheel tires 
[tyres]; pneumatic tires [tyres]; studs for tires [tyres]. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1391960 
(210) Søknadsnr.: 201803101 
(151) Reg.dato: 2017.12.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.12.28 

(220) Inndato: 2018.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Amos Professional Corporation, 100, Hangang-daero, 

Yongsan-gu, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hair colorants; hair gel; lavender oil; shampoos; non-
medicated pet shampoo; cosmetic soaps; dentifrices. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1466109 
(210) Søknadsnr.: 201906513 
(151) Reg.dato: 2019.03.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.03.16 

(220) Inndato: 2019.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEALTHABLE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Starkey Laboratories, Inc., 6700 Washingron Avenue 

South, MN55344 EDEN PRAIRIE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Hearing aids; hearing aids with biomonitoring sensors. 
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(111) Reg.nr.: 1478487 
(210) Søknadsnr.: 201909832 
(151) Reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.06.18 

(220) Inndato: 2019.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Face Halo LLC, 20521 Quedo Drive, CA91364 

WOODLAND HILLS, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Cloths for removing make-up; napkins for removing 
make-up. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1481957 
(210) Søknadsnr.: 201910525 
(151) Reg.dato: 2019.01.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.01.25 

(220) Inndato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

UZU 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 FLOW FUSHI Co., Ltd., 4-1-28, Roppongi, Minato-ku, 

106-0032 TOKYO, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Soaps and detergents; shampoos; body soaps; facial 
washes; cosmetics; hair rinses; hair conditioners; hair 
treatments; hair creams; perfumes; foundation; make-
up powder; toilet water; milky lotions; cosmetic creams; 
cosmetic cleansing creams; sunscreen preparations; 
beauty serums; beauty gels; cosmetic concealers; 
lipsticks; lip glosses; lip creams; mascaras; eye 
shadows; eyeliner; gel eye patches for cosmetic 
purposes; beauty masks; bath preparations, not for 
medical purposes; absorbent facial tissue; perfumery 
and fragrance preparations; incense; dentifrices; 
adhesives for affixing false eyelashes; false nails; false 
eyelashes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; breath freshening 
preparations; deodorants for animals; fabric softeners 
for laundry use; laundry bleach; laundry starch; 
seaweed gelatine for laundry use; shoe cream; shoe 
black [shoe polish]; polishing preparation. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations other than for 
agricultural purposes; medicated cosmetics; medicated 
soaps; medicated toiletry preparations; medicated 
mouthwashes; dietary supplements for humans; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
dietetic food adapted for medical purposes. 

  Klasse 8   Eyelash curlers; pedicure sets; manicure sets; hair-
removing tweezers; razor cases; shaving cases; 
tweezers; electric flat irons; electric razors and electric 
hair clippers; electric nail files; nail clippers; scissors; 
safety razors; hand-operated hair clippers; bladed or 
pointed hand tools and swords; hand tools, hand 

operated, other than bladed or pointed hand tools; non-
electric egg slicers; non-electric planes for flaking dried 
bonito blocks; non-electric can openers; spoons; non-
electric cheese slicers; non-electric pizza cutters; forks 
[cutlery]. 

  Klasse 11   Household electrothermic appliances for beauty or 
sanitary purposes; facial sauna apparatus for 
household purposes; facial equipment using ultrasonic 
waves for beauty and cosmetic purposes; electric 
steam generating facial apparatus for personal 
purposes; hair driers for household purposes. 

  Klasse 21   Cosmetic and toilet utensils; eyelash brushes; eyelash 
combs; cosmetic brushes; make-up sponges; fitted 
vanity cases; hair brushes; combs; non-electric 
toothbrushes; electric toothbrushes; industrial 
packaging containers of glass or porcelain; industrial 
packaging bottles of plastics; lunch-boxes; drinking 
flasks for travelers; vacuum bottles [insulated flasks]; 
kitchen utensils and containers, not including gas water 
heaters for household use, non-electric cooking heaters 
for household purposes, kitchen worktops and kitchen 
sinks; feeding vessels for pets; bird cages; bird baths; 
brushes for pets; floss for dental purposes; unworked 
or semi-worked glass, not for building; gloves for 
household purposes; cleaning tools and washing 
utensils; candle extinguishers; candlesticks; clothes 
brushes; flower vases; perfume burners; shoe brushes; 
shoe horns; shoe shine cloths; shoe shine sponges and 
cloths; shoe-trees [stretchers]. 

  Klasse 35   Retail services or wholesale services for cosmetics, 
toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail 
services or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies; retail services or wholesale services for foods 
and beverages, namely, tea, coffee and cocoa, 
carbonated drinks [refreshing beverages], fruits juice 
and vegetable juice [beverage], seasonings, hops, 
extracts of hops for making beer, spices, edible oils and 
fats, lacteal flour for babies, milk products, ice cream 
mixes and sherbet mixes, whey beverages, meat for 
human consumption [fresh, chilled of frozen], eggs, 
fresh, chilled or frozen edible aquatic animals (not live), 
edible aquatic animals, live, edible seaweeds, 
unprocessed, frozen vegetables, fresh vegetables, 
sugar crops, tea leaves, unprocessed, unroasted coffee 
beans, frozen fruits, fruits, fresh, processed meat 
products, processed seafood products, blocks of 
boiled, smoked and then dried bonitos [Katsuo-bushi], 
dried pieces of agar jelly [Kanten], flakes of dried fish 
meat [Kezuri-bushi], fishmeal for human consumption, 
edible shavings of dried kelp [Tororo-kombu], sheets of 
dried laver [Hoshi-nori], dried brown alga [Hoshi-hijiki], 
dried edible seaweed [Hoshi-wakame] and toasted 
sheets of laver [Yaki-nori], cereal preparations, 
processed vegetables and fruits, chocolate spread, 
fried tofu pieces [Abura-age], freeze-dried tofu pieces 
[Kohri-dofu], jelly made from devil's tongue root 
[Konnyaku], soya milk, tofu, fermented soybeans 
[Natto], Chinese stuffed dumplings [Gyoza, cooked], 
Chinese steamed dumplings [Shumai, cooked], sushi, 
fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
[Takoyaki], boxed lunches consisting of rice, with 
added meat, fish or vegetables, ravioli, processed 
eggs, yeast powder, Koji [fermented malted rice], yeast, 
baking powder, instant confectionery mixes, pre-
cooked curry stew, stew and soup mixes, pasta sauce, 
dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water 
[Ochazuke-nori], Furi-kake [dried flakes of fish, meat, 
vegetables or seaweed], side-dish made of fermented 
soybean [Name-mono], malt, not for food, by-product of 
rice for food [Sake lees], dietary supplements for 
humans, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, dietetic foods adapted for medical purposes, 
beverages for babies, food for babies, preserved 
pulses, husked rice, husked oats and husked barley, 
flour; retail services or wholesale services for electrical 
machinery and apparatuses, namely, household 
electrothermic appliances for beauty or sanitary 
purposes, facial sauna apparatus for household 
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purposes, electric facial apparatus using ultrasonic 
waves for household purposes, electric facial beauty 
apparatus for household purposes, hair driers for 
household purposes, electric toothbrushes, electric 
irons, electric razors and hair clippers, electric lamps 
and other lightning apparatus, vacuum cleaner for 
household purposes, electric mixers for household 
purposes, electric hair curlers, electric massage 
apparatus for household use, electric brushes (parts of 
machines); retail services or wholesale services for 
bladed or pointed hand tools and hand tools other than 
carpenters inkpots and their accessories, decorators' 
paintbrushes, tub brushes, metal brushes, brushes for 
pipes, industrial brushes, ship-scrubbing brushes; retail 
services or wholesale services for kitchen equipment, 
cleaning tools and washing utensils, namely, non-
electric cooking heaters for household purposes, 
kitchen worktops with integrated sinks for household 
purposes, kitchen sinks for household purposes, 
household tap-water filters, non-electric; retail services 
or wholesale services for printed matter; retail services 
or wholesale services for paper and stationery; retail 
services or wholesale services for toys, dolls, game 
machines and apparatus; online retail services for 
downloadable and pre-recorded music and movies; 
retail services or wholesale services for spectacles 
being eyeglasses and goggles; import-export agency 
services; compilation of information into computer 
databases; publicity material rental; commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing business information 
on newspaper articles; rental of vending machines. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1509011 
(210) Søknadsnr.: 202000665 
(151) Reg.dato: 2019.11.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.11.21 

(220) Inndato: 2020.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Infragistics, Inc., 2 Commerce Drive, NJ08512 

CRANBURY, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable computer software, namely, team 
collaboration software tools for the creation of personal 
and team boards to post and share content; 
downloadable software for creating, assigning and 
managing tasks and team goals, objectives and 
strategies; downloadable software for enabling chat; 
downloadable software for creating, viewing and 
sharing data visualizations; downloadable software for 
meeting automation. 

  Klasse 42   Computer services, namely, providing on-line non-
downloadable computer software in the field of team 
collaboration for posting and sharing content, task 
management, chat, calendaring and meeting 
digitization, creating, viewing and sharing dashboard 
visualizations and analytics from computer software 
applications, Internet software applications, XML web 
services and website software; providing on-line non-
downloadable computer software, namely, team 
collaboration software tools for the creation of personal 
and team boards to post and share content; providing 
on-line non-downloadable software for creating, 
assigning and managing tasks and team goals, 
objectives and strategies; providing on-line non-
downloadable software for enabling chat; providing on-
line non-downloadable software for creating, viewing 
and sharing data visualizations; providing on-line non-

downloadable software for meeting automation. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1537681 
(210) Søknadsnr.: 202008140 
(151) Reg.dato: 2020.05.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.05.26 

(220) Inndato: 2020.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Brother's Bond 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Ian Somerhalder, Third Floor, North Tower 2000 

Avenue of the Stars, CA90067 LOS ANGELES, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Bourbon. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1548947 
(210) Søknadsnr.: 202102555 
(151) Reg.dato: 2020.01.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.01.16 

(220) Inndato: 2021.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Commvault Systems, Inc., 1 CommVault Way, 

NJ07724 TINTON FALLS, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable and recorded computer software for 
information, document and data storage, back-up, and 
retrieval, namely, to access, retrieve, manage, and 
recover data stored on magnetic disk, on tape, in the 
cloud, and by other forms of electronic storage of data; 
downloadable and recorded computer software for use 
in data storage management and storage area 
networks; downloadable and recorded computer 
software for use in data communications; downloadable 
and recorded computer software for backing up and 
restoring computer data; downloadable and recorded 
computer software for use in computer disaster 
recovery; downloadable and recorded computer 
software for use in removable storage media 
management; downloadable and recorded computer 
software for use in the field of enterprise data and 
information management; downloadable and recorded 
computer software for use in searching enterprise data; 
downloadable and recorded computer software for 
generating reports from databases; downloadable and 
recorded computer software for replicating and 
archiving files from one data store to another; 
downloadable and recorded computer software for use 
in developing data analysis applications and data 
analysis computer software; downloadable and 
recorded computer software for monitoring, analyzing, 
reporting and solving performance and data availability 
issues of application software, databases, network, 
storage, computer hardware, and computer 
peripherals; downloadable and recorded computer 
software for data and storage management namely, to 
back-up, retrieve, recover, replicate, migrate, archive 
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and manage resources; downloadable and recorded 
computer software for connecting to and use of a 
remote computer network, a remote computer and 
mobile devices; downloadable and recorded computer 
software for cloud computing, data sharing, data 
security, and access, administration and management 
of computer applications and computer hardware, and 
computer application distribution; downloadable 
computer software for use in data backup, data 
protection, data replication, and computer disaster 
recovery; downloadable computer software for use in 
monitoring computer performance, computer 
configuration, and change management for physical, 
virtual, cloud, and hybrid computer environments; 
downloadable computer software for data backup, data 
protection, data replication, computer disaster recovery 
and performance management in data centers, virtual 
machines, servers, and desktops; downloadable 
computer software for use in automation and 
monitoring of physical and virtual computers. 

  Klasse 35   Providing business management of data centers; data 
management services; business management and 
administration of data centers. 

  Klasse 42   Computer monitoring services which tracks software 
performance and processes, sends out historical 
reports and alerts, and providing back-up computer 
programs and facilities; integration of computer 
systems and networks; consulting services in the field 
of cloud computing; electronic data storage, temporary 
electronic storage of information and data; technical 
support, namely, providing computer facilities for the 
electronic storage of digital data; design and hosting of 
a web-based system and online portal for others 
featuring technology that enables users to download 
information about data management software in the 
nature of software documentation, company- produced 
informational material, and information regarding 
technical issues; technical consulting services in the 
fields of datacenter architecture, public and private 
cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services, 
technical support services, namely, remote and on 
produced informational material, and information 
regarding technical issues; technical support services, 
namely, remote and on-site infrastructure management 
services for monitoring, administration and 
management of public and private cloud computing IT 
and application systems; computer security services, 
namely, enforcing, restricting and controlling access 
privileges of users of computing resources for cloud, 
mobile or network resources based on assigned 
credentials; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in data 
backup, data protection, data replication, and computer 
disaster recovery; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in 
monitoring computer performance, computer 
configuration, and change management for physical, 
virtual, cloud, and hybrid computer environments; 
providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for data backup, data protection, 
data replication, computer disaster recovery and 
performance management in data centers, virtual 
machines, servers, desktops, and virtualization 
performance management; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for use in 
automation and monitoring of physical and virtual 
computers; computer security services, namely, 
enforcing, restricting and controlling access privileges 
of users of computing resources for cloud resources 
based on assigned credentials; computer services, 
namely, integration of private and public cloud 
computing environments; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; consulting services in 
the field of cloud computing technology, infrastructure-
as-a-service (IAAS) cloud computing technology, 
software-as-a-service (SAAS) cloud computing 
technology, and platform-as-a-service (PAAS) cloud 
computing technology; providing virtual computer 

systems and virtual computer environments through 
cloud computing; application service provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications of 
others; cloud computing featuring software for use in 
creating web-based applications relating to data 
management, data storage and backup, database 
management, virtualization, networking, collaboration, 
remote access, remote support, cloud computing, data 
sharing, data security, and access, administration and 
management of computer applications and computer 
hardware, and computer application distribution, 
computer services, namely, creating cloud-based 
indexes of information for others using information 
technology; information technology management 
provided online, including remote management of 
information technology systems of others, monitoring of 
computer systems by remote access to ensure proper 
functioning, and remote computer backup services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1554086 
(210) Søknadsnr.: 202012592 
(151) Reg.dato: 2020.07.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.07.01 

(220) Inndato: 2020.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"AytiReks Grupp Bel", ul. Fabritsiusa 8B, izolirovannoe 
pom. No5, korp. 1, kab. 40, 220007 G. MINSK, 
Hviterussland 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking [supervision], life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of 
sound or images; magnetic data media; sound 
recording discs; DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software, recorded; 
computer programs, recorded; 3D spectacles; DVD 
players; ticket dispensers; coin-operated musical 
automata [juke boxes]; batteries for electronic 
cigarettes; high-frequency apparatus; remote control 
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; sound recording apparatus; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; distillation 
apparatus for scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; electric apparatus for commutation; 
magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for 
medical purposes; intercommunication apparatus; 
telephone apparatus; facsimile machines; magnetic 
tape units for computers; computer memory devices; 
encoded identification bracelets, magnetic; connected 
bracelets [measuring instruments]; camcorders; baby 
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monitors; video cassettes; video telephones; video 
screens; viewfinders, photographic; electric plugs; 
electric sockets; plug connectors; hands-free kits for 
telephones; joysticks for use with computers, other than 
for video games; disks, magnetic; optical discs; circular 
slide rules; disk drives for computers; juke boxes for 
computers; wearable video display monitors; electronic 
numeric displays; DNA chips; electronic interactive 
whiteboards; electronic notice boards; identification 
threads for electric wires; audio interfaces; interfaces 
for computers; cinematographic cameras; identity 
cards, magnetic; toner cartridges, unfilled, for printers 
and photocopiers; encoded magnetic cards; computer 
keyboards; encoded key cards; electronic book 
readers; electronic agendas; commutators; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only memory]; 
wearable computers; laptop computers; tablet 
computers; notebook computers; magnetic tapes; 
modems; monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; sound recording carriers; optical 
data media; electronic sheet music, downloadable; 
computer hardware; selfie lenses; objectives [lenses] 
[optics]; computer software platforms, recorded or 
downloadable; compact disc players; protective films 
adapted for computer screens; distance recording 
apparatus; navigational apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for physics; chemistry 
apparatus and instruments; observation instruments; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; satellite navigational apparatus; computer 
software applications, downloadable; printers for use 
with computers; computer screen saver software, 
recorded or downloadable; computer software, 
downloadable; computer operating programs, recorded; 
processors [central processing units]; electronic 
publications, downloadable; electronic access control 
systems for interlocking doors; scanners [data 
processing equipment]; hand-held electronic 
dictionaries; smart cards [integrated circuit cards]; 
smartglasses; smartphones; smartwatches; 
connections for electric lines; couplings, electric; 
sonars; television apparatus; cordless telephones; 
interactive touch screen terminals; electric installations 
for the remote control of industrial operations; baby 
monitors; steering apparatus, automatic, for vehicles; 
balancing apparatus; video recorders; sound 
reproduction apparatus; invoicing machines; magnetic 
tape recorders; data processing apparatus; couplers 
[data processing equipment]; readers [data processing 
equipment]; bar code readers; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable music files; animated cartoons; 
USB flash drives; chips [integrated circuits]; 
downloadable graphics for mobile phones; none of the 
aforesaid in respect of entertainment, entertainment 
software, computer games or video games. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and industrial 
research services; design and development of 
computer hardware and software; duplication of 
computer programs; computer system analysis; 
recovery of computer data; industrial design; graphic 
arts design; computer virus protection services; 
engineering; installation of computer software; interior 
design; material testing; research and development of 
new products for others; scientific research; mechanical 
research; calibration [measuring]; web site design 
consultancy; computer security consultancy; 
information technology consultancy; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
architectural consultancy; Internet security consultancy; 
computer software consultancy; data security 
consultancy; technological consultancy; quality control; 
vehicle roadworthiness testing; updating of computer 
software; monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems by remote access; 

software as a service [SaaS]; maintenance of computer 
software; design of interior decor; digitization of 
documents [scanning]; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; platform 
as a service [PaaS]; providing information relating to 
computer technology and programming via a web site; 
providing scientific information, advice and consultancy 
relating to carbon offsetting; providing search engines 
for the Internet; conversion of computer programs and 
data, other than physical conversion; conducting 
technical project studies; computer system design; 
computer software design; rental of web servers; 
computer rental; rental of computer software; unlocking 
of mobile phones; hosting computer sites [web sites]; 
server hosting; computer software design; software 
development in the framework of software publishing; 
creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology services]; 
creating and maintaining web sites for others; computer 
programming; technical writing; computer software 
testing; information technology services provided on an 
outsourcing basis; packaging design services; off-site 
data backup; computer technology consultancy; 
telecommunications technology consultancy; scientific 
laboratory services; cloud computing; styling [industrial 
design]; cartography services; data encryption services; 
research in the field of physics; electronic data storage; 
surveying; electronic monitoring of credit card activity to 
detect fraud via the Internet; electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity theft 
via the Internet; none of the aforesaid in respect of 
entertainment, entertainment software, computer 
games or video games. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1571245 
(210) Søknadsnr.: 202100724 
(151) Reg.dato: 2020.10.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.10.22 

(220) Inndato: 2021.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANCHOR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Anchor Lås AB, Köpmangatan 1, 63356 ESKILSTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Locks of metal and keys of metal; door closers and 
door openers of metal, non-electric; metal handles; 
joints of metal balls and balls of steel; metal cases; 
tanks of metal; spring locks; padlocks; safety chains of 
metal; machine belt fasteners of metal; lock bolts; lock 
shackles; locks of metal, other than electric; wheel 
clamps [boots]; shackle shield and weather protection 
for padlocks, namely safe plates/protective plates of 
metal; keys of metal; lock barrels of metal; clasps of 
metal for locks. 

  Klasse 7   Door closers and door openers, including those with 
timers and alarm functions; door closer and door 
opener with timing and alarm functions. 

  Klasse 9   Locks, electric; electronic and automatic locks; 
padlocks, electronic; keys (encoded -); electric, 
electronic and automatic locks. 
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(111) Reg.nr.: 1584742 
(210) Søknadsnr.: 202108689 
(151) Reg.dato: 2021.02.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.02.04 

(220) Inndato: 2021.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUNESTIL 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 

BAD VILBEL, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; medicine; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; vermin destroying 
preparations; fungicides, herbicides; all the 
aforementioned goods not being ophthalmologic 
products. 
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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.: 272119 
(151) Reg.dato.: 2013.09.06 
(151) Int. reg. dato: 2013.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.13 
(210) Søknadsnr: 201200467 
(220) Inndato: 2012.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMPLIFIED 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 G L Dameck Ltd, 116 Bayham Street, NW10BA 

LONDON, Storbritannia 
Bravado International Group Ltd, Bond House, 347-
353 Chiswick High Road, W44HS LONDON, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel og online detaljhandel knyttet til salg av 
motebekledning, motetilbehør (accessories), briller 
(eyewear), solbriller, briller, solbrilleetuier, brilleetuier, 
smykker, klokker, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, 
instruksjons- og undervisningsmateriell, 
plastemballasje, trykktyper, klisjeer, trykte 
publikasjoner, periodiske publikasjoner, bøker, 
brosjyrer, aviser, ukeblader, moteblader, tidsskrifter, 
skrivepapir, etiketter, klistremerker, sjablonger 
(decalcomanias), plakater, ringpermer, mapper, 
kalendere, adressebøker, dagbøker, årbøker, 
notatbøker, album, kort, gratulasjonskort, kataloger, 
postordrekataloger, programmer, brevpapir, 
konvolutter, notisblokker, notatblokker, fotografier, 
skriveredskaper, brevark, tegnesaker, poser av papir 
eller plast, innpakningspapir, postkort, pins, gavekort, 
lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, bordskånere, reisevesker, vesker, 
belter, håndvesker, skuldervesker, toalettmapper, 
vadsekker, ryggsekker, sportsbager, strandvesker, 
stroppevesker, hoftevesker, reisevesker, lommebøker, 
selskapsvesker, kofferter, ransler, ryggsekker, 
sminkeskrin, sminkevesker, kosmetikkvesker, klær, 
fottøy, hodeplagg, skjorter, T-skjorter, sweatshirts, 
gensere, pullovere, singleter, jakker, kåper, skjørt, 
bukser (trousers), jeans, bukser (pants), shorts, 
regntøy, bluser, jakker, jumpere, hansker, vester, 
leggings, hettegensere, slips, skjerf, nattøy, badetøy, 
dresser, sportsklær, fritidsklær, undertøy, strømper, 
sokker, strømpebukser, tights, armbånd, hatter, caper, 
pannebånd, skjerf, skygger, (sunvisors), støvler, tøfler, 
smekker, joggesko, sandaler, sko, forklær, pyjamaser, 
ikke-medisinerte toalettartikler, sjampo, rengjørings- og 
renseservietter (cleansing wipes), fakler, kondomer, 
smertestillende midler, selvlysende staver, lightere, 
flaskeåpnere. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272120 
(151) Reg.dato.: 2013.09.06 
(151) Int. reg. dato: 2013.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.13 
(210) Søknadsnr: 201200492 
(220) Inndato: 2012.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 G L Dameck Ltd, 116 Bayham Street, NW10BA 

LONDON, Storbritannia 
Bravado International Group Ltd, Bond House, 347-
353 Chiswick High Road, W44HS LONDON, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel og online detaljhandel knyttet til salg av 
motebekledning, motetilbehør (accessories), briller 
(eyewear), solbriller, briller, solbrilleetuier, brilleetuier, 
smykker, klokker, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, 
instruksjons- og undervisningsmateriell, 
plastemballasje, trykktyper, klisjeer, trykte 
publikasjoner, periodiske publikasjoner, bøker, 
brosjyrer, aviser, ukeblader, moteblader, tidsskrifter, 
skrivepapir, etiketter, klistremerker, sjablonger 
(decalcomanias), plakater, ringpermer, mapper, 
kalendere, adressebøker, dagbøker, årbøker, 
notatbøker, album, kort, gratulasjonskort, kataloger, 
postordrekataloger, programmer, brevpapir, 
konvolutter, notisblokker, notatblokker, fotografier, 
skriveredskaper, brevark, tegnesaker, poser av papir 
eller plast, innpakningspapir, postkort, pins, gavekort, 
lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, bordskånere, reisevesker, vesker, 
belter, håndvesker, skuldervesker, toalettmapper, 
vadsekker, ryggsekker, sportsbager, strandvesker, 
stroppevesker, hoftevesker, reisevesker, lommebøker, 
selskapsvesker, kofferter, ransler, ryggsekker, 
sminkeskrin, sminkevesker, kosmetikkvesker, klær, 
fottøy, hodeplagg, skjorter, T-skjorter, sweatshirts, 
gensere, pullovere, singleter, jakker, kåper, skjørt, 
bukser (trousers), jeans, bukser (pants), shorts, 
regntøy, bluser, jakker, jumpere, hansker, vester, 
leggings, hettegensere, slips, skjerf, nattøy, badetøy, 
dresser, sportsklær, fritidsklær, undertøy, strømper, 
sokker, strømpebukser, tights, armbånd, hatter, caper, 
pannebånd, skjerf, skygger, (sunvisors), støvler, tøfler, 
smekker, joggesko, sandaler, sko, forklær, pyjamaser, 
ikke-medisinerte toalettartikler, sjampo, rengjørings- og 
renseservietter (cleansing wipes), fakler, kondomer, 
smertestillende midler, selvlysende staver, lightere, 
flaskeåpnere. 
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(111) Reg.nr.: 317156 
(151) Reg.dato.: 2021.08.19 
(151) Int. reg. dato: 2021.08.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.01 
(210) Søknadsnr: 202107022 
(220) Inndato: 2021.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAREEN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BAREEN ApS, Klosterstræde 9, 1157 KØBENHAVN 

K, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 SILKEBORG, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, unntatt sportsklær til bruk i 
forbindelse med vannsport og vintersport. 

  Klasse 35   Detaljhandel og engros, inkludert online, med klær, 
fottøy og hodeplagg, u.nntatt sportsklær til bruk i 
forbindelse med vannsport og vintersport. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318654 
(151) Reg.dato.: 2021.11.12 
(151) Int. reg. dato: 2021.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.19 
(210) Søknadsnr: 201908453 
(220) Inndato: 2019.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EUROPEAN SHUFFLEBOARD AS, c/o Mailboxes etc 

105, Postboks 1 Youngstorget, 0028 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare dataprogrammer og 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, nettbrett 
og andre digitale enheter, alt relatert til shuffleboards 
og dartsspill.  

  Klasse 28   Spill og leker; Shuffleboards; Dartspill; Elektroniske 
dartspill. 

  Klasse 35   Salg av spill og leker, shuffleboards og dartsspill. De 
forannevnte varene unntatt brettspill og kortspill. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og service-tjenester knyttet til 
shuffleboards og dartsspill. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; Sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Utleie og leasing av spill og leker, 
shuffleboards og dartsspill. De forannevnte tjenestene 
unntatt aktiviteter for brettspill og kortspill. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 318357 
(151) Reg.Dato.: 2021.10.29 
  

 
 

 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2022.02.21 - nr 08/22

187 
 

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.: 201816517 
(730) Søker: 
 Ninja Global Ltd, 120, Level 6, The Strand, GZR1027 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201915295 
(730) Søker: 
 Surfshark Holding B.V., Kabelweg 57, 1014BA 

AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202006741 
(730) Søker: 
 Ninja Global Ltd, 120, Level 6, The Strand, GZR1027 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202100622 
(730) Søker: 
 Chipita Global SA, 12th km Nati Road Athens Lamia, 

14452 METAMORPHOSIS ATTICA, Hellas 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.03 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202103116 
(730) Søker: 
 HAGAL TECHNOLOGY AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202201208 
(730) Søker: 
 HAGAL TECHNOLOGY AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202201661 
(730) Søker: 
 AB - Aktiebolag, Cardellgatan 1, 11436 STOCKHOLM, 

Sverige 
Fubuki AB, Cardellgatan 1, 11436 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 INNOVATICA AS, Åregjerdet 18, 6030 LANGEVÅG, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202201704 
(730) Søker: 
 Nalpropion Pharmaceuticals LLC, 155 Franklin Road, 

Suite 450, TN37027 BRENTWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 AARHUS V, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 100862 
(210) Søknadsnr.: 19770401 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 103378 
(210) Søknadsnr.: 19770980 
(730) Innehaver: 
 Jafra Mexico Holding Company B.V., Geograaf 30, 

6921EW DUIVEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108963 
(210) Søknadsnr.: 19801139 
(730) Innehaver: 
 SDK Logistics AB, Box 50246, 20212 MALMØ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
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(111) Reg.nr.: 113766 
(210) Søknadsnr.: 19813045 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 113872 
(210) Søknadsnr.: 19813046 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 113873 
(210) Søknadsnr.: 19813047 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 114052 
(210) Søknadsnr.: 19792813 
(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, IL60025 

GLENVIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 116665 
(210) Søknadsnr.: 19813103 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 118859 
(210) Søknadsnr.: 19820894 
(730) Innehaver: 
 Kleine Wolke Textilgesellschaft mbH & Co. KG, Herzogin-

Cecilie-Allee 16/18, 28217 BREMEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149711 
(210) Søknadsnr.: 19903573 
(730) Innehaver: 
 Automobiles CITROËN, 2-10 Boulevard de l'Europe, 

78300 POISSY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149759 
(210) Søknadsnr.: 19892970 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 153824 
(210) Søknadsnr.: 19905834 
(730) Innehaver: 
 GALLIANCE ELABORES, 56250 LA VRAIE-CROIX, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 155133 
(210) Søknadsnr.: 19915839 
(730) Innehaver: 
 Artivion, Inc, 1655 Roberts Boulevard North West, 

GA30144 KENNESAW, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 155145 
(210) Søknadsnr.: 19916173 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162662 
(210) Søknadsnr.: 19925833 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
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(111) Reg.nr.: 164602 
(210) Søknadsnr.: 19924983 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170156 
(210) Søknadsnr.: 19941550 
(730) Innehaver: 
 Artivion, Inc, 1655 Roberts Boulevard North West, 

GA30144 KENNESAW, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170157 
(210) Søknadsnr.: 19941597 
(730) Innehaver: 
 Artivion, Inc, 1655 Roberts Boulevard North West, 

GA30144 KENNESAW, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 175944 
(210) Søknadsnr.: 19923230 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178576 
(210) Søknadsnr.: 19944638 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179205 
(210) Søknadsnr.: 19957043 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180947 
(210) Søknadsnr.: 19952174 
(730) Innehaver: 
 Hitachi Astemo, Ltd., 2520 Takaba, Hitachinaka-shi, 312-

8503 IBARAKI-KEN, Japan 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183003 
(210) Søknadsnr.: 19966230 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184027 
(210) Søknadsnr.: 19947336 
(730) Innehaver: 
 CERNOVA AS, Postboks 1911 Nordnes, 5817 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190625 
(210) Søknadsnr.: 19978397 
(730) Innehaver: 
 Rothbury Wines Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 

VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190681 
(210) Søknadsnr.: 19971202 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197443 
(210) Søknadsnr.: 199812023 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
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(111) Reg.nr.: 197709 
(210) Søknadsnr.: 199811453 
(730) Innehaver: 
 Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 

KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200677 
(210) Søknadsnr.: 199909499 
(730) Innehaver: 
 Intrum AB, 10524 STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204581 
(210) Søknadsnr.: 200000373 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204582 
(210) Søknadsnr.: 200000374 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 205263 
(210) Søknadsnr.: 199805628 
(730) Innehaver: 
 Chipita Global SA, 12th km Nati Road Athens Lamia, 

14452 METAMORPHOSIS ATTICA, Hellas 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208249 
(210) Søknadsnr.: 200010763 
(730) Innehaver: 
 Chipita Global SA, 12th km Nati Road Athens Lamia, 

14452 METAMORPHOSIS ATTICA, Hellas 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210058 
(210) Søknadsnr.: 200014924 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210740 
(210) Søknadsnr.: 200103892 
(730) Innehaver: 
 Foley Family Wines, Inc., 200 Concourse Blvd., CA95403 

SANTA ROSA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214540 
(210) Søknadsnr.: 200114836 
(730) Innehaver: 
 Treasury Wine Estates Americas Company, 555 Gateway 

Drive, CA94558 NAPA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216436 
(210) Søknadsnr.: 200200531 
(730) Innehaver: 
 CERNOVA AS, Postboks 1911 Nordnes, 5817 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226916 
(210) Søknadsnr.: 200405390 
(730) Innehaver: 
 TRANGOWORLD, S.A., Poligono Industrial Malpica, 

Parcela 102 1-B, 50057 ZARAGOZA, Spania 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236077 
(210) Søknadsnr.: 200604590 
(730) Innehaver: 
 Intrum AB, 10524 STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
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(111) Reg.nr.: 238259 
(210) Søknadsnr.: 200610812 
(730) Innehaver: 
 BUZATU AS, Bygdøy allé 69E, 0265 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254375 
(210) Søknadsnr.: 200911881 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254386 
(210) Søknadsnr.: 200911882 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254387 
(210) Søknadsnr.: 200911883 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256322 
(210) Søknadsnr.: 201002180 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260556 
(210) Søknadsnr.: 201005895 
(730) Innehaver: 
 VAP Licensing s.r.o., Väclavsk nämsti 841/3, 11000 

PRAHA, Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265342 
(210) Søknadsnr.: 201200508 
(730) Innehaver: 
 Korn Ferry (US), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, 

CA90067 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265342 
(210) Søknadsnr.: 201200508 
(730) Innehaver: 
 Korn Ferry (US), 251 Little Falls Drive, DE19808 

WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265844 
(210) Søknadsnr.: 201201466 
(730) Innehaver: 
 Pinterest, Inc, 651 Brannan Street, CA94107 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265862 
(210) Søknadsnr.: 201201649 
(730) Innehaver: 
 DJO, LLC (A Delaware Limited Liability Company), 5919 

Sea Otter Place, Suite #200, CA92010 CARLSBAD, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265903 
(210) Søknadsnr.: 201201652 
(730) Innehaver: 
 Korn Ferry (US), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, 

CA90067 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265903 
(210) Søknadsnr.: 201201652 
(730) Innehaver: 
 Korn Ferry (US), 251 Little Falls Drive, DE19808 

WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
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(111) Reg.nr.: 266164 
(210) Søknadsnr.: 201203089 
(730) Innehaver: 
 INAPPTION AS, Landingsveien 82, 0767 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266854 
(210) Søknadsnr.: 201201239 
(730) Innehaver: 
 Sonny Moore, c/o NKSFB, 10960 Wilshire Blvd., 5th FL, 

CA90024 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267748 
(210) Søknadsnr.: 201206654 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269984 
(210) Søknadsnr.: 201207688 
(730) Innehaver: 
 Freudenberg Oil & Gas Technologies AS, Hoveveien 48, 

4306 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272669 
(210) Søknadsnr.: 201307871 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273009 
(210) Søknadsnr.: 201309444 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273010 
(210) Søknadsnr.: 201309445 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273012 
(210) Søknadsnr.: 201309446 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273013 
(210) Søknadsnr.: 201309447 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273014 
(210) Søknadsnr.: 201309448 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273369 
(210) Søknadsnr.: 201310845 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273382 
(210) Søknadsnr.: 201310837 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
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(111) Reg.nr.: 273386 
(210) Søknadsnr.: 201310838 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273387 
(210) Søknadsnr.: 201310839 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275397 
(210) Søknadsnr.: 201315787 
(730) Innehaver: 
 Norsurvey AS, Evjenvegen 118, 9024 TOMASJORD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275901 
(210) Søknadsnr.: 201315695 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276504 
(210) Søknadsnr.: 201314729 
(730) Innehaver: 
 CERNOVA AS, Postboks 1911 Nordnes, 5817 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276505 
(210) Søknadsnr.: 201314730 
(730) Innehaver: 
 CERNOVA AS, Postboks 1911 Nordnes, 5817 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276605 
(210) Søknadsnr.: 201305649 
(730) Innehaver: 
 CERNOVA AS, Postboks 1911 Nordnes, 5817 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277440 
(210) Søknadsnr.: 201402659 
(730) Innehaver: 
 Sazerac Brands, LLC, 10101 Linn Station Road, Suite 

400, KY40223 LOUISVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279615 
(210) Søknadsnr.: 201301199 
(730) Innehaver: 
 Uber Technologies Inc, 1515 3rd Street, CA94158 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282676 
(210) Søknadsnr.: 201504631 
(730) Innehaver: 
 Rothbury Wines Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 

VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282740 
(210) Søknadsnr.: 201504329 
(730) Innehaver: 
 MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC., 100 

Independence, 610 Market Street, PA191062354 
PHILADELPHIA, USA 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287378 
(210) Søknadsnr.: 201601889 
(730) Innehaver: 
 HEYMAT AS, Mellomvika 1, 8622 MO I RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZIPIP ADVOKAT AS, Herslebs gate 2 B, 0561 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.01 
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(111) Reg.nr.: 287379 
(210) Søknadsnr.: 201601890 
(730) Innehaver: 
 HEYMAT AS, Mellomvika 1, 8622 MO I RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZIPIP ADVOKAT AS, Herslebs gate 2 B, 0561 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289089 
(210) Søknadsnr.: 201606265 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289330 
(210) Søknadsnr.: 201605353 
(730) Innehaver: 
 MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC., 100 

Independence, 610 Market Street, PA191062354 
PHILADELPHIA, USA 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293467 
(210) Søknadsnr.: 201701421 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293576 
(210) Søknadsnr.: 201701054 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293577 
(210) Søknadsnr.: 201701055 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297113 
(210) Søknadsnr.: 201713256 
(730) Innehaver: 
 BMERK AS, Langelandsvegen 35, 6010 ÅLESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298248 
(210) Søknadsnr.: 201800646 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298250 
(210) Søknadsnr.: 201800647 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298607 
(210) Søknadsnr.: 201800868 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300727 
(210) Søknadsnr.: 201714746 
(730) Innehaver: 
 Judith Anita Kloppbakken, Kyrkjebergvegen 16, 2943 

ROGNE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302243 
(210) Søknadsnr.: 201811474 
(730) Innehaver: 
 DP FILTER AS, Frakkagjerdvegen 148, 5563 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2022.02.21 - nr 08/22

195 
 

(111) Reg.nr.: 302244 
(210) Søknadsnr.: 201811478 
(730) Innehaver: 
 DP FILTER AS, Frakkagjerdvegen 148, 5563 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302245 
(210) Søknadsnr.: 201811482 
(730) Innehaver: 
 DP FILTER AS, Frakkagjerdvegen 148, 5563 

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

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302715 
(210) Søknadsnr.: 201801534 
(730) Innehaver: 
 Ninja Global Ltd, 120, Level 6, The Strand, GZR1027 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302716 
(210) Søknadsnr.: 201801535 
(730) Innehaver: 
 Ninja Global Ltd, 120, Level 6, The Strand, GZR1027 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302717 
(210) Søknadsnr.: 201801533 
(730) Innehaver: 
 Ninja Global Ltd, 120, Level 6, The Strand, GZR1027 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 306846 
(210) Søknadsnr.: 201909099 
(730) Innehaver: 
 Bottomline Technologies, Inc., 325 Corporate Drive, 

NH03801 PORTSMOUTH, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 307057 
(210) Søknadsnr.: 201910064 
(730) Innehaver: 
 Rothbury Wines Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 

VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 308002 
(210) Søknadsnr.: 201912833 
(730) Innehaver: 
 WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS, Carl 15 gate 

19, 3150 TOLVSRØD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 310693 
(210) Søknadsnr.: 201909100 
(730) Innehaver: 
 Bottomline Technologies, Inc., 325 Corporate Drive, 

NH03801 PORTSMOUTH, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 312917 
(210) Søknadsnr.: 202008629 
(730) Innehaver: 
 Bottomline Technologies, Inc., 325 Corporate Drive, 

NH03801 PORTSMOUTH, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 314256 
(210) Søknadsnr.: 202013393 
(730) Innehaver: 
 Rothbury Wines Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 

VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
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(111) Reg.nr.: 314421 
(210) Søknadsnr.: 202013787 
(730) Innehaver: 
 Rothbury Wines Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 

VIC3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 314991 
(210) Søknadsnr.: 202103406 
(730) Innehaver: 
 SNEKKER HOLDING AS, Holsekervegen 40, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 315552 
(210) Søknadsnr.: 201815455 
(730) Innehaver: 
 BISSELL Inc., 2345 Walker Avenue, N.W., MI49544 

GRAND RAPIDS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 316308 
(210) Søknadsnr.: 202105371 
(730) Innehaver: 
 ADVENTURE TECH AS, Johan E. Paulsens gate 9, 8300 

SVOLVÆR, Norge 
Adventure Tech AS, Vestfjordgata 20, 8300 SVOLVÆR, 
Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 316310 
(210) Søknadsnr.: 202101841 
(730) Innehaver: 
 HAGAL TECHNOLOGY AS, Postboks 97 Skøyen, 0212 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 317245 
(210) Søknadsnr.: 202107542 
(730) Innehaver: 
 Escapeway AS, Fredrik Selmers vei 6, 0663 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320048 
(210) Søknadsnr.: 202015209 
(730) Innehaver: 
 DREAMKNIT AS, c/o Marte Eirin Stenvaag, Væressletta 

52, 7055 RANHEIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320285 
(210) Søknadsnr.: 202113408 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood Group ASA, Postboks 7600, 5020 

BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37554 
(210) Søknadsnr.: 44335 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37555 
(210) Søknadsnr.: 44336 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 57432 
(210) Søknadsnr.: 71422 
(730) Innehaver: 
 Böllhoff Produktion GmbH, Archimedesstrasse 1-4, 33649 

BIELEFELD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 59027 
(210) Søknadsnr.: 74185 
(730) Innehaver: 
 Iver Bugge AnS, Professor Dahls gate 50 B, 0260 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
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(111) Reg.nr.: 65662 
(210) Søknadsnr.: 82995 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69113 
(210) Søknadsnr.: 86343 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 72506 
(210) Søknadsnr.: 92530 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 72929 
(210) Søknadsnr.: 92393 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 77221 
(210) Søknadsnr.: 98731 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 78430 
(210) Søknadsnr.: 99799 
(730) Innehaver: 
 Puig France, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.12.30 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 200901196 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 0990333 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

WINCHESTER SE, Zbraslavská 
55/5a, 15900 PRAHA 5, MALÁ 
CHUCHLE, Den tsjekkiske 
republikk (CZ) 

 Lisenshaver: Albixon as, Zbraslavska 55/5a, 
15900 PRAHA 5, Den tsjekkiske 
republikk (CZ) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 6 Metal pools for swimming and bathing; water-pipes of 

metal, metal valves for water-pipes, roofing of metal 
(especially pool roofing), component parts of all the 
aforesaid goods not included in other classes. 
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes, bath installations, bathtubs, 
reinforcements for water-pipes (valves and fittings); 
counter-current swimming installations; installations and 
apparatus for treating, clarifying, softening, desalinating, 
cleaning, filtering, deacidifying, dechlorinating and 
disinfecting water; component parts of all the aforesaid 
goods not included in other classes. 
19 Pools made of plastic materials for swimming and 
bathing, plastic water-pipes, non-metal roofing (especially 
pool roofing), component parts of all the aforesaid goods 
not included in other classes. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.01.28 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.02.10 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201613719 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 291734 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

AKBRAN AS, c/o SLM Revisjon 
AS, Postboks 273, 2001 
LILLESTRØM 

 Lisenshaver: Active Brands AS, Postboks 22, 
0516 OSLO 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 3 Parfymevarer; kosmetikk; såper; deodoranter for 

personlig bruk; kosmetiske kremer; sjampo; 
solbeskyttende midler; toalettpreparater og -produkter. 
9 Briller; brilleglass; brilleinnfatninger; briller for sport; 
beskyttelseshjelmer; hjelmer til bruk i sport; 
lommeradioer. 
18 Reisebager; reisevesker; skolevesker; strandvesker; 
håndvesker; kofferter; reisekofferter; trillebager; 
ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekker; 
lommebøker, paraplyer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, hansker, sandaler, 
skistøvler. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler; ski, skistaver, skiposer, 
skibindinger, skismøring, rullebrett, rulleskøyter, rulleski, 
golfbag, golfkøller, golfhansker, hansker for fisking, 
knebeskytter, albuebeskytter, boksehansker, vannski. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.02.08 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.02.08 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201706574 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 298310 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

AKBRAN AS, c/o SLM Revisjon 
AS, Postboks 273, 2001 
LILLESTRØM 

 Lisenshaver: Active Brands AS, Postboks 22, 
0516 OSLO 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 3 Parfymevarer; kosmetikk; såper; deodoranter for 

personlig bruk; kosmetiske kremer; sjampo; 
solbeskyttende midler; toalettpreparater og -produkter. 
9 Briller; brilleglass; brilleinnfatninger; briller for sport; 
beskyttelseshjelmer; hjelmer til bruk i sport; 
lommeradioer. 
18 Reisebager; reisevesker; skolevesker; strandvesker; 
håndvesker; kofferter; reisekofferter; trillebager; 
ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekker; 
lommebøker, paraplyer. 
25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, hansker, sandaler, 
skistøvler. 
28 Gymnastikk- og sportsartikler; ski, skistaver, skiposer, 
skibindinger, skismøring, rullebrett, rulleskøyter, rulleski, 
golfbag, golfkøller, golfhansker, hansker for fisking, 
knebeskytter, albuebeskytter, boksehansker, vannski. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.02.08 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.02.08 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202015607 
(730) Søker: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202015830 
(730) Søker: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202016151 
(730) Søker: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202200666 
(730) Søker: 
 FLYE MOBILITY AS, Bolignummer H0101 Strømsveien 

238F, 0668 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0753881 
(210) Søknadsnr.: 200105512 
(730) Innehaver: 
 Yaesu Musen Co Ltd, Tennozu Parkside Building, 2-5-8 

Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002 TOKYO, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0791091 
(210) Søknadsnr.: 200401031 
(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 HØRSHOLM, 

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

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0819131 
(210) Søknadsnr.: 200402449 
(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 HØRSHOLM, 

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

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0926240 
(210) Søknadsnr.: 201102214 
(730) Innehaver: 
 LaDress B.V., Van Eeghenstraat 82, 1071GK 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 108659 
(210) Søknadsnr.: 19793281 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 108963 
(210) Søknadsnr.: 19801139 
(730) Innehaver: 
 SDK Logistics AB, Box 50246, 20212 MALMØ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 113766 
(210) Søknadsnr.: 19813045 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
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(111) Reg.nr.: 113872 
(210) Søknadsnr.: 19813046 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 113873 
(210) Søknadsnr.: 19813047 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 114052 
(210) Søknadsnr.: 19792813 
(730) Innehaver: 
 Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, IL60025 

GLENVIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 114620 
(210) Søknadsnr.: 19782041 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 116665 
(210) Søknadsnr.: 19813103 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 149430 
(210) Søknadsnr.: 19902533 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 149797 
(210) Søknadsnr.: 19902522 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 150479 
(210) Søknadsnr.: 19905322 
(730) Innehaver: 
 Capri Sun AG, Neugasse 22, 6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 150672 
(210) Søknadsnr.: 19902656 
(730) Innehaver: 
 Dongguan TR Bearing Co Ltd, No. 3, Jinfu Er Lu, Huanan 

Industrial Park, Liaobu Town, 
DONGGUAN,GUANGDONG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151133 
(210) Søknadsnr.: 19902508 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152162 
(210) Søknadsnr.: 19902513 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 153309 
(210) Søknadsnr.: 19912110 
(730) Innehaver: 
 Oslo Sportslager AS, OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
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(111) Reg.nr.: 153824 
(210) Søknadsnr.: 19905834 
(730) Innehaver: 
 GALLIANCE ELABORES, 56250 LA VRAIE-CROIX, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1544642 
(210) Søknadsnr.: 202009835 
(730) Innehaver: 
 H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 VALBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155440 
(210) Søknadsnr.: 19912108 
(730) Innehaver: 
 Oslo Sportslager AS, OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155441 
(210) Søknadsnr.: 19912109 
(730) Innehaver: 
 Oslo Sportslager AS, OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155602 
(210) Søknadsnr.: 19911972 
(730) Innehaver: 
 Oslo Sportslager AS, OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155915 
(210) Søknadsnr.: 19914306 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 158555 
(210) Søknadsnr.: 19906306 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 164602 
(210) Søknadsnr.: 19924983 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 171698 
(210) Søknadsnr.: 19945277 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178576 
(210) Søknadsnr.: 19944638 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 183003 
(210) Søknadsnr.: 19966230 
(730) Innehaver: 
 Groupe Canal+, 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 

ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188526 
(210) Søknadsnr.: 19957110 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
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(111) Reg.nr.: 189191 
(210) Søknadsnr.: 19945279 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189192 
(210) Søknadsnr.: 19945284 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189937 
(210) Søknadsnr.: 19945282 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193903 
(210) Søknadsnr.: 19945280 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 194009 
(210) Søknadsnr.: 199802728 
(730) Innehaver: 
 Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 AARHUS 

C, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, 

Silkeborgvej 2, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 197443 
(210) Søknadsnr.: 199812023 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 197709 
(210) Søknadsnr.: 199811453 
(730) Innehaver: 
 Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 

KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199349 
(210) Søknadsnr.: 19965204 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200512 
(210) Søknadsnr.: 199905719 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200513 
(210) Søknadsnr.: 199905720 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200677 
(210) Søknadsnr.: 199909499 
(730) Innehaver: 
 Intrum AB, 10524 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 202983 
(210) Søknadsnr.: 199905722 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
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(111) Reg.nr.: 203070 
(210) Søknadsnr.: 199905718 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 203367 
(210) Søknadsnr.: 199908852 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204581 
(210) Søknadsnr.: 200000373 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204582 
(210) Søknadsnr.: 200000374 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 205032 
(210) Søknadsnr.: 199905725 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 206074 
(210) Søknadsnr.: 199910353 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207883 
(210) Søknadsnr.: 200010417 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207884 
(210) Søknadsnr.: 200010419 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210058 
(210) Søknadsnr.: 200014924 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210387 
(210) Søknadsnr.: 200100930 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210388 
(210) Søknadsnr.: 200100931 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210389 
(210) Søknadsnr.: 200100932 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
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(111) Reg.nr.: 212040 
(210) Søknadsnr.: 200105088 
(730) Innehaver: 
 Discovery Communications LLC, One Discovery Place, 

MD20910 SILVER SPRING, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213781 
(210) Søknadsnr.: 200107544 
(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks 

8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213782 
(210) Søknadsnr.: 200107546 
(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks 

8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213783 
(210) Søknadsnr.: 200107547 
(730) Innehaver: 
 Norsk rikskringkasting AS, v/Juridisk avdeling, Postboks 

8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214077 
(210) Søknadsnr.: 200111850 
(730) Innehaver: 
 LINGO ACCESS AS, Straume Teknologisenter, 

Trollhaugmyra 15, 5353 STRAUME, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214089 
(210) Søknadsnr.: 200112665 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214579 
(210) Søknadsnr.: 200110761 
(730) Innehaver: 
 Bridgestone Licensing Services, Inc., 200 4th Avenue 

South, Suite 100, TN37201 NASHVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214654 
(210) Søknadsnr.: 200012201 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214733 
(210) Søknadsnr.: 200012200 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 215286 
(210) Søknadsnr.: 200003290 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216225 
(210) Søknadsnr.: 200012198 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216274 
(210) Søknadsnr.: 200200249 
(730) Innehaver: 
 HI Limited Partnership, 1815 The Exchange, GA30339 

ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
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(111) Reg.nr.: 216284 
(210) Søknadsnr.: 200201652 
(730) Innehaver: 
 International Foodstuffs Co, P.O. Box 4115, Sharjah, De 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216415 
(210) Søknadsnr.: 200012182 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216416 
(210) Søknadsnr.: 200012186 
(730) Innehaver: 
 Major League Baseball Properties, Inc., 1271 Avenue of 

the Americas, NY10020 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223093 
(210) Søknadsnr.: 200307518 
(730) Innehaver: 
 Hymatek AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223471 
(210) Søknadsnr.: 200307517 
(730) Innehaver: 
 Hymatek AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225620 
(210) Søknadsnr.: 200311563 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225818 
(210) Søknadsnr.: 200400020 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226916 
(210) Søknadsnr.: 200405390 
(730) Innehaver: 
 TRANGOWORLD, S.A., Poligono Industrial Malpica, 

Parcela 102 1-B, 50057 ZARAGOZA, Spania 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 228495 
(210) Søknadsnr.: 200410099 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231240 
(210) Søknadsnr.: 200411004 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 232914 
(210) Søknadsnr.: 200510606 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236077 
(210) Søknadsnr.: 200604590 
(730) Innehaver: 
 Intrum AB, 10524 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
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(111) Reg.nr.: 236846 
(210) Søknadsnr.: 200510207 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240831 
(210) Søknadsnr.: 200701899 
(730) Innehaver: 
 The Topps Company Inc, One Whitehall Street, 

NY10004-2109 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 240832 
(210) Søknadsnr.: 200701900 
(730) Innehaver: 
 The Topps Company Inc, One Whitehall Street, 

NY10004-2109 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245563 
(210) Søknadsnr.: 200700701 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246084 
(210) Søknadsnr.: 200802886 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246855 
(210) Søknadsnr.: 200802885 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246963 
(210) Søknadsnr.: 200512715 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247837 
(210) Søknadsnr.: 200807427 
(730) Innehaver: 
 AB Svenska Spel, 62180 VISBY, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, 10232 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248826 
(210) Søknadsnr.: 200812326 
(730) Innehaver: 
 FLIR Unmanned Aerial Systems AS, Nye Vakås vei 56, 

1395 HVALSTAD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248827 
(210) Søknadsnr.: 200812327 
(730) Innehaver: 
 FLIR Unmanned Aerial Systems AS, Nye Vakås vei 56, 

1395 HVALSTAD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254375 
(210) Søknadsnr.: 200911881 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254386 
(210) Søknadsnr.: 200911882 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254387 
(210) Søknadsnr.: 200911883 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
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(111) Reg.nr.: 256322 
(210) Søknadsnr.: 201002180 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258598 
(210) Søknadsnr.: 201009350 
(730) Innehaver: 
 S&P Global Market Intelligence Inc., 55 Water Street, 

49th Floor, NY10041 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259385 
(210) Søknadsnr.: 201011605 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262650 
(210) Søknadsnr.: 201107819 
(730) Innehaver: 
 Hymatek Controls AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262651 
(210) Søknadsnr.: 201107820 
(730) Innehaver: 
 Hymatek Controls AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262652 
(210) Søknadsnr.: 201107821 
(730) Innehaver: 
 Hymatek Controls AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262653 
(210) Søknadsnr.: 201107822 
(730) Innehaver: 
 Hymatek Controls AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266164 
(210) Søknadsnr.: 201203089 
(730) Innehaver: 
 INAPPTION AS, Landingsveien 82, 0767 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266396 
(210) Søknadsnr.: 201203064 
(730) Innehaver: 
 Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone industrielle 

du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267748 
(210) Søknadsnr.: 201206654 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269161 
(210) Søknadsnr.: 201211861 
(730) Innehaver: 
 Capri Sun AG, Neugasse 22, 6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269845 
(210) Søknadsnr.: 201213782 
(730) Innehaver: 
 ELLE BASIC AS, Gjerdrumsvei 12 A, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
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(111) Reg.nr.: 269863 
(210) Søknadsnr.: 201213783 
(730) Innehaver: 
 ELLE BASIC AS, Gjerdrumsvei 12 A, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269866 
(210) Søknadsnr.: 201213785 
(730) Innehaver: 
 ELLE BASIC AS, Gjerdrumsvei 12 A, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 269983 
(210) Søknadsnr.: 201207924 
(730) Innehaver: 
 Blackstone TM LLC, 345 Park Avenue, NY10154 NEW 

YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271847 
(210) Søknadsnr.: 201213781 
(730) Innehaver: 
 ELLE BASIC AS, Gjerdrumsvei 12 A, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271940 
(210) Søknadsnr.: 201305496 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272669 
(210) Søknadsnr.: 201307871 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273009 
(210) Søknadsnr.: 201309444 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273010 
(210) Søknadsnr.: 201309445 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273012 
(210) Søknadsnr.: 201309446 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273013 
(210) Søknadsnr.: 201309447 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273014 
(210) Søknadsnr.: 201309448 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273369 
(210) Søknadsnr.: 201310845 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273382 
(210) Søknadsnr.: 201310837 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
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(111) Reg.nr.: 273386 
(210) Søknadsnr.: 201310838 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273387 
(210) Søknadsnr.: 201310839 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275091 
(210) Søknadsnr.: 201201408 
(730) Innehaver: 
 CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI, Piazza Roma 

10, 14100 ASTI, Italia 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275901 
(210) Søknadsnr.: 201315695 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282740 
(210) Søknadsnr.: 201504329 
(730) Innehaver: 
 MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC., 100 

Independence, 610 Market Street, PA191062354 
PHILADELPHIA, USA 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287243 
(210) Søknadsnr.: 201516156 
(730) Innehaver: 
 INCLUDEOS AS, c/o Kjeller Innovasjon,Postboks 102, 

2007 KJELLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287378 
(210) Søknadsnr.: 201601889 
(730) Innehaver: 
 HEYMAT AS, Mellomvika 1, 8622 MO I RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZIPIP ADVOKAT AS, Herslebs gate 2 B, 0561 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.01 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 287379 
(210) Søknadsnr.: 201601890 
(730) Innehaver: 
 HEYMAT AS, Mellomvika 1, 8622 MO I RANA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZIPIP ADVOKAT AS, Herslebs gate 2 B, 0561 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289089 
(210) Søknadsnr.: 201606265 
(730) Innehaver: 
 Takeda Pharmaceuticals International AG, 

Thurgauerstrasse 130, 8152 GLATTPARK-OPFIKON, 
Sveits 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289330 
(210) Søknadsnr.: 201605353 
(730) Innehaver: 
 MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC., 100 

Independence, 610 Market Street, PA191062354 
PHILADELPHIA, USA 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289621 
(210) Søknadsnr.: 201606042 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 290951 
(210) Søknadsnr.: 201611402 
(730) Innehaver: 
 H I Giørtz Sønner AS, Sjukenesstranda 100, 6037 

EIDSNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291513 
(210) Søknadsnr.: 201612054 
(730) Innehaver: 
 Hymatek Controls AS, Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.08 
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(111) Reg.nr.: 293576 
(210) Søknadsnr.: 201701054 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293577 
(210) Søknadsnr.: 201701055 
(730) Innehaver: 
 Penfield Licencing Limited, 5-6 Greenfield Crescent 

Edgbaston, B153BE BIRMINGHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294136 
(210) Søknadsnr.: 201705066 
(730) Innehaver: 
 Godkalven AS, Flassamyrveien 265, 4332 FIGGJO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296120 
(210) Søknadsnr.: 201712387 
(730) Innehaver: 
 Axonics, Inc., 26 Technology Drive, CA92618 IRVINE, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296123 
(210) Søknadsnr.: 201712388 
(730) Innehaver: 
 Axonics, Inc., 26 Technology Drive, CA92618 IRVINE, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296333 
(210) Søknadsnr.: 201710845 
(730) Innehaver: 
 Bröderna Nilsson Delikatesser AB, Box 8894, 40272 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297113 
(210) Søknadsnr.: 201713256 
(730) Innehaver: 
 BMERK AS, Langelandsvegen 35, 6010 ÅLESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298743 
(210) Søknadsnr.: 201716748 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299364 
(210) Søknadsnr.: 201802204 
(730) Innehaver: 
 The Topps Company, Inc., One Whitehall Street, 

NY10004 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300763 
(210) Søknadsnr.: 201810658 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 302349 
(210) Søknadsnr.: 201810864 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305803 
(210) Søknadsnr.: 201809087 
(730) Innehaver: 
 Mango Securetrade Limited, Floor 5, Dragonara Business 

Centre, Dragonara Road, STJ3141 ST. JULIANS, Malta 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
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(111) Reg.nr.: 305804 
(210) Søknadsnr.: 201809088 
(730) Innehaver: 
 Mango Securetrade Limited, Floor 5, Dragonara Business 

Centre, Dragonara Road, STJ3141 ST. JULIANS, Malta 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 306197 
(210) Søknadsnr.: 201809095 
(730) Innehaver: 
 ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 HØRSHOLM, 

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

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308247 
(210) Søknadsnr.: 201909117 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308249 
(210) Søknadsnr.: 201909118 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308534 
(210) Søknadsnr.: 201914732 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308535 
(210) Søknadsnr.: 201914733 
(730) Innehaver: 
 ELLE BASIC AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 312262 
(210) Søknadsnr.: 202011992 
(730) Innehaver: 
 CARBON LIMITS AS, Inngang A1C. J. Hambros plass 2, 

0164 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 312561 
(210) Søknadsnr.: 202007701 
(730) Innehaver: 
 Axonics, Inc., 26 Technology Drive, CA92618 IRVINE, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 314991 
(210) Søknadsnr.: 202103406 
(730) Innehaver: 
 SNEKKER HOLDING AS, Holsekervegen 40, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 317001 
(210) Søknadsnr.: 202101881 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 317118 
(210) Søknadsnr.: 202101882 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 317390 
(210) Søknadsnr.: 202110661 
(730) Innehaver: 
 BYOSLO GROUP AS, Dronningens gate 4, 0152 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
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(111) Reg.nr.: 318521 
(210) Søknadsnr.: 201908778 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318611 
(210) Søknadsnr.: 201910896 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318706 
(210) Søknadsnr.: 201908777 
(730) Innehaver: 
 Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 320048 
(210) Søknadsnr.: 202015209 
(730) Innehaver: 
 DREAMKNIT AS, c/o Marte Eirin Stenvaag, Væressletta 

52, 7055 RANHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 320285 
(210) Søknadsnr.: 202113408 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood Group ASA, Postboks 7600, 5020 

BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 69113 
(210) Søknadsnr.: 86343 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72506 
(210) Søknadsnr.: 92530 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72929 
(210) Søknadsnr.: 92393 
(730) Innehaver: 
 TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 

92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 83375 
(210) Søknadsnr.: 105691 
(730) Innehaver: 
 Story House Egmont AS, Nydalsveien 12A, 0484 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.11 
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Fornyelser 
 
 

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

110776 2032.03.04 
  

 
214776 2032.06.20 
  

 
266282 2032.03.02 
  

 
266283 2032.03.02 
  

 
267586 2032.06.28 
  

 
59210 2032.04.12 
  

 
8983 2032.02.20 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0251773 2032.01.25 
  

 
0386347 2032.01.22 
  

 
0386452 2032.01.27 
  

 
0386452 2032.01.27 
  

 
0467337 2032.01.20 
  

 
0469148 2032.01.25 
  

 
0469500 2032.01.26 
  

 
0470416 2032.01.20 
  

 
0470417 2032.01.20 
  

 
0580269A 2032.01.24 
  

 
0580916 2032.01.17 
  

 
0581582 2032.01.24 
  

 
0581782 2032.01.21 
  

 
0582736 2032.01.24 
  

 
0768886 2031.09.27 
  

 
0772067A 2031.12.04 
  

 
0772974 2031.12.06 
  

 
0773126 2031.12.06 
  

 
0773263 2031.12.18 
  

 
0773585 2031.12.11 
  

 
0773613 2032.01.23 
 
 

 

0773664 2032.01.25 
  

 
0773712 2032.01.22 
  

 
0774237 2032.01.26 
  

 
0774242 2032.01.23 
  

 
0774425 2032.01.25 
  

 
0774543 2032.01.22 
  

 
0774829 2032.01.11 
  

 
0775028 2032.01.22 
  

 
0775091 2032.01.25 
  

 
0775195 2032.01.22 
  

 
0775252 2032.01.24 
  

 
0775272 2032.01.25 
  

 
0775286 2032.01.24 
  

 
0775287 2032.01.24 
  

 
0775345 2032.01.17 
  

 
0775516 2032.01.25 
  

 
0775539 2032.01.24 
  

 
0775675 2032.01.25 
  

 
0775794 2032.01.22 
  

 
0775880 2032.01.25 
  

 
0775971 2032.01.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0775991 2032.01.25 
  

 
0776047 2032.01.25 
  

 
0776335 2032.01.23 
  

 
0776341 2032.01.24 
  

 
0776468 2032.01.24 
  

 
0776575 2032.01.25 
  

 
0776829 2032.01.25 
  

 
0776902 2032.01.25 
  

 
0776903 2032.01.25 
  

 
0776904 2032.01.25 
  

 
0776905 2032.01.25 
  

 
0777358 2031.12.12 
  

 
0777890 2032.01.25 
  

 
0778052 2032.01.23 
  

 
0778054 2032.01.23 
  

 
0779079 2032.01.24 
  

 
0779473 2032.01.25 
  

 
0779510 2032.01.22 
  

 
0779833 2032.01.24 
  

 
0780438 2032.01.25 
  

 
0780439 2032.01.25 
  

 
0780589 2032.01.25 
 
 

 

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

 
0782112 2032.01.24 
  

 
0782118 2032.01.25 
  

 
0797196 2032.01.25 
  

 
1091908 2031.07.25 
  

 
1092620 2031.06.17 
  

 
1100606 2031.11.23 
  

 
1102970 2031.12.09 
  

 
1103439 2031.08.22 
  

 
1104478 2031.11.29 
  

 
1105345 2031.12.09 
  

 
1105657 2032.01.02 
  

 
1105666 2032.01.02 
  

 
1106276 2031.12.06 
  

 
1106455 2032.01.26 
  

 
1106456 2032.01.24 
  

 
1106691 2031.12.16 
  

 
1106915 2031.12.14 
  

 
1106942 2031.12.21 
  

 
1107078 2032.01.24 
  

 
1107082 2032.01.26 
  

 
1107107 2032.01.27 
  

 
1107142 2032.01.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1107153 2032.01.16 
  

 
1107189 2032.01.26 
  

 
1107778 2032.01.27 
  

 
1107828 2032.01.24 
  

 
1107838 2032.01.26 
  

 
1107914 2032.01.13 
  

 
1108086 2032.01.27 
  

 
1108151 2032.01.19 
  

 
1108420 2032.01.26 
  

 
1108450 2032.01.26 
  

 
1108987 2032.01.27 
  

 
1109085 2032.01.12 
  

 
1109232 2032.01.23 
  

 
1109439 2032.01.26 
  

 
1109654 2032.01.26 
  

 
1109816 2032.01.25 
  

 
1109948 2032.01.27 
  

 
1111271 2032.01.17 
  

 
1111282 2032.01.23 
  

 
1111610 2032.01.18 
  

 
1111658 2032.01.26 
  

 
1111659 2032.01.26 
 
 

 

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

 
1111911 2032.01.23 
  

 
1112588 2032.01.27 
  

 
1113104 2032.01.25 
  

 
1113490 2031.12.19 
  

 
1114039 2032.01.26 
  

 
1115438 2032.01.19 
  

 
1115813 2032.01.25 
  

 
1116151 2032.01.26 
  

 
1116697 2032.01.25 
  

 
1116731 2032.01.25 
  

 
1117002 2032.01.26 
  

 
1117226 2032.01.26 
  

 
1117391 2032.01.26 
  

 
1117641 2032.01.26 
  

 
1119583 2032.01.19 
  

 
1121808 2032.01.27 
  

 
1122476 2032.01.27 
  

 
1122665 2032.01.27 
  

 
1122956 2031.12.21 
  

 
1123648 2032.01.27 
  

 
1125454 2032.01.19 
  

 
1126405 2031.11.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1126595 2032.01.26 
  

 
1132125 2032.01.27 
  

 
1133509 2032.01.24 
  

 
1135213 2032.01.25 
  

 
1140560 2032.01.18 
  

 
1142457 2032.01.23 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0462662 2021.07.17 
  

 
0761970 2021.07.18 
  

 
0762424 2021.07.16 
  

 
0762434 2021.07.16 
  

 
0762923 2021.07.17 
  

 
0763093 2021.07.17 
  

 
0763147 2021.07.19 
  

 
0763174 2021.07.27 
  

 
0763217 2021.07.19 
  

 
0763235 2021.07.19 
  

 
0763421 2021.07.20 
  

 
0763543 2021.07.20 
  

 
0763560 2021.07.19 
  

 
0763924 2021.07.20 
  

 
0764059 2021.07.19 
  

 
0764076 2021.07.16 
  

 
0764399 2021.07.25 
  

 
0765233 2021.07.18 
  

 
0765275 2021.07.19 
  

 
0765495 2021.07.24 
  

 
0765773 2021.07.26 
  

 
0766387 2021.07.20 
  

 
0766878 2021.07.24 
  

 
0768247 2021.07.20 
  

 
0768265 2021.07.16 

0768300 2021.07.20 
  

 
0770136 2021.07.20 
  

 
0771515 2021.07.27 
  

 
1086012 2021.07.21 
  

 
1086750 2021.07.21 
  

 
1086834 2021.07.18 
  

 
1086855 2021.07.22 
  

 
1086894 2021.07.18 
  

 
1087326 2021.07.22 
  

 
1087338 2021.07.18 
  

 
1087996 2021.07.16 
  

 
1088295 2021.07.21 
  

 
1088763 2021.07.28 
  

 
1088766 2021.07.19 
  

 
1088767A 2021.07.19 
  

 
1088768 2021.07.19 
  

 
1088769 2021.07.19 
  

 
1088778 2021.07.22 
  

 
1088851 2021.07.18 
  

 
1088964 2021.07.19 
  

 
1088982 2021.07.19 
  

 
1089016 2021.07.20 
  

 
1089064 2021.07.20 
  

 
1089219 2021.07.18 
  

 
1089220 2021.07.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1089406 2021.07.22 
  

 
1089552 2021.07.21 
  

 
1089565 2021.07.28 
  

 
1089634 2021.07.18 
  

 
1089857 2021.07.20 
  

 
1089949 2021.07.22 
  

 
1090216 2021.07.22 
  

 
1090368 2021.07.22 
  

 
1090369 2021.07.22 
  

 
1090648 2021.07.22 
  

 
1091368 2021.07.22 
  

 
1091442 2021.07.21 
  

 
1091520 2021.07.22 
  

 
1091649 2021.07.21 
  

 
1091672 2021.07.18 
  

 
1091745 2021.07.21 
  

 
1091832 2021.07.28 
  

 
1092225 2021.07.24 
  

 
1092520 2021.07.19 
  

 
1092772 2021.07.18 
  

 
1092871 2021.07.22 
  

 
1092893 2021.07.28 
  

 
1092948 2021.07.18 
  

 
1093189 2021.07.20 
  

 
1093190 2021.07.27 
  

 
1093407 2021.07.21 
  

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

1093479 2021.07.18 
  

 
1093550 2021.07.21 
  

 
1093724 2021.07.20 
  

 
1093726 2021.07.20 
  

 
1093727 2021.07.20 
  

 
1093928 2021.07.28 
  

 
1094006 2021.07.28 
  

 
1094186 2021.07.18 
  

 
1094293 2021.07.28 
  

 
1094531 2021.07.19 
  

 
1094737 2021.07.18 
  

 
1094739 2021.07.21 
  

 
1094741 2021.07.21 
  

 
1094824 2021.07.20 
  

 
1095206 2021.07.19 
  

 
1095512 2021.07.21 
  

 
1096670 2021.07.19 
  

 
1097401 2021.07.19 
  

 
1097779 2021.07.18 
  

 
1099268 2021.07.19 
  

 
1100923 2021.07.21 
  

 
1100943 2021.07.28 
  

 
1101810 2021.07.18 
  

 
1101953 2021.07.22 
  

 
1102259 2021.07.18 
  

 
1102374 2021.07.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1103061 2021.07.26 
  

 
1105153 2021.07.27 
  

 
1105287 2021.07.18 
  

 
1105746 2021.07.29 
  

 
1107659 2021.07.18 
  

 
1109989 2021.07.23 
  

 
1113563 2021.07.21 
  

 
1124277 2021.07.26 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

1133626 2021.12.07 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1133626C) 

  
 

1149004 2021.11.15 
  

 
1249517 2021.12.16 
  

 
1249518 2021.12.16 
  

 
1338480 2021.12.16 
  

 
1367194 2021.12.14 
  

 
1427794 2021.12.16 
  

 
1451457 2021.12.14 
  

 
1482573 2022.01.12 
  

 
1499820 2021.12.14 
  

 
1517658 2021.12.20 
  

 
1524181 2021.12.17 
  

 
1540337 2021.12.17 (Bakgrunn for slettelsen er en 

overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1540337A) 

  
 

1541447 2021.12.27 
  

 
1564403 2021.12.10 
  

 
1582946 2022.01.26 
  

 
1593402 2021.12.16 
  

 
1624079 2022.01.20 
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Rettelser 

I Varemerketidende nr. 07/22 ble int.reg.nr. 1453660 
(202105530) kunngjort med feil i varefortegnelsen. Se 
ny kunngjøring s. 95. 

I Varemerketidende nr. 41/21 ble int.reg.nr. 1518967 
(202003465) kunngjort med feil i varefortegnelsen. Se 
ny kunngjøring s. 98. 
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