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Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 

Avgjørelse - OP 2022/00167 AUTO LUX AS 

Patentstyret er etter dette kommet til at AUTO LUX AS er ikke egnet til å forveksles med kravstillerens 
varemerkeregistrering nr. 288043, det kombinerte merket AUTOLUXE, og at AUTO LUX AS derfor ikke er 
registrert i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. Registreringen av AUTO LUX AS oppheves ikke, jf. 
foretaksnavneloven § 3-6. 

Patentstyret har truffet følgende avgjørelse: 

Registreringen av foretaksnavnet AUTO LUX AS er ikke i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og 
kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. 
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Etterlysning 

På bakgrunn av begjæring om slettelse etter varemerkeloven § 43, fra Basck Limited, bes innehaver av 
registreringsnummer 297618, det kombinerte merket DOTS, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder 
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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.: 322636 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2022.05.11, EM, 018702067 
(210) Søknadsnr.: 202207068 
(220) Inndato: 2022.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Alfa Quality Moving AB, Oxenstiernsgatan 15 A, 11527 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Rådgivning og konsultasjon ved signering av 

kontrakter og abonnement, nemlig telefon- og 
internettabonnement, kabel-TV abonnement, gass- og 
strømabonnement, renovasjonskontrakt, 
barneomsorgsløsninger og skoleavgifter; 
kontaktformidlingstjenester nemlig formidling av 
handelskontakter vedrørende telefon- og 
internettabonnement, kabel-TV abonnement, gass- og 
strømabonnement, renovasjonskontrakt, 
barneomsorgsløsninger og skoleavgifter; 
visumdokumenter (administrative tjenester).  

  Klasse 36   Framskaffelse av relevant informasjon til arbeidere i 
bedrifter som flytter fra en plass til en annen med 
hensyn til kjøp og finansiering av fast eiendom, 
inngåelse- og avslutning av utleieavtaler med huseiere, 
opprettelse av bankkonti, helse- og sosialforsikringer, 
forsikringsspørsmål, finansforvaltning i forbindelse med 
lokale myndigheter, og forvaltning av 
deposituminnbetalinger 

  Klasse 39   Innpakning, emballering og transport av innbo; flytting, 
lagring og oppbevaring av gods; organisering av turer; 
framskaffelse av relevant informasjon vedrørende 
kollektivtrafikk 

  Klasse 41   Framskaffelse av relevant informasjon til arbeidere i 
bedrifter som flytter fra en plass til en annen med 
hensyn til registrering i skoler, språkkurs, sports- og 
fritidsaktiviteter 

  Klasse 43   Framskaffelse av relevant informasjon til arbeidere i 
bedrifter som flytter fra en plass til en annen med 
hensyn til utleie av møbler, utleie av midlertidig bolig. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322637 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202207656 
(220) Inndato: 2022.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DiningSix Group ApS, Fredens Torv 1, 1., 8000 

AARHUS C, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 
2900 HELLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker; kokebøker. 
  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester knyttet til 

matlaging og gastronomi; administrasjon (organisering) 
av kulturelle arrangementer, organisering av 
konkurranser; bokutgivelse; utgivelse av elektroniske 
publikasjoner. 

  Klasse 43   Restauranter; bevertning og tilbringing av mat og 
drikke; midlertidig innkvartering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322638 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202201707 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guardant, Inc., 1030 Delta Boulevard, GA30354 
ATLANTA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Lufttransport av passasjerer, post og last; 
turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser, 
tilrettelegging av ekskursjoner for turister, bestilling av 
reiser via turistkontorer, nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser, fremskaffelse av 
turistinformasjon; tilveiebringe reiseinformasjon til 
turister via internett, arrangering og bestilling av 
turistreiser og sightseeingturer, rådgivning innen reiser 
og sightseeingturer anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; organisering av ekskursjoner; 
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reisebyråtjenester; lagring av post og last; transport av 
personer og varer; reisetjenester; tilveiebringe 
transporttjenester og reisereserveringstjenester 
gjennom informatikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322639 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202206169 
(220) Inndato: 2022.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KE Fibertec A/S, Industrivej Vest 21, 6600 VEJEN, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Rør [av metall] for klima-og ventilasjonsanlegg; 

monteringsskinner og -paneler og metallbeslag for 
klima-og ventilasjonsanlegg. 

  Klasse 11   Ventilasjonsanlegg og apparater for ventilasjon; 
apparater, innretninger og installasjoner for bruk ved 
kjøling, oppvarming og tørking; deler og tilbehør (ikke 
inkludert i andre klasser) til alle ovennevnte varer. 

  Klasse 19   Rør (ikke av metall) for klima- og ventilasjonsanlegg. 
  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av  klima-og 

ventilasjonsanlegg og apparater for kjøling, oppvarming 
og tørking; Rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med klima-og ventilasjonsanlegg og 
apparater for kjøling, oppvarmning og tørking. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322640 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2021.09.17, EM, 018561879 
(210) Søknadsnr.: 202201275 
(220) Inndato: 2022.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Systemtext AB, Box 8079, 20041 MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Ikke lysende skilt av metall. 
  Klasse 9   Sikkerhetsskilt [lysende, mekaniske, elektriske eller 

digitale]; varselskilt [lysende, mekaniske, elektriske 
eller digitale]; arbeidsmiljøskilt [lysende, mekaniske, 
elektriske eller digitale]; lysskilt; lysende tegn; lysende 
varselmerker; neonlys.    

  Klasse 16   Klistremerker. 
  Klasse 20   Plastskilt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322641 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202208336 
(220) Inndato: 2022.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITALOOP - WATER RESTORED. 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AEGIR WATER AS, Ellingsrudveien 8A, 1089 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Vannfiltre; filter for drikkevann; filtreringsapparater for 

vann; vannfiltreringsanlegg; vannfiltre til industrielle 
formål; vannbehandlingsapparater for mykgjøring av 
vann til hjemmebruk; filtre for vannrensere; filtre for 
vannbehandling; vannbehandlingsapparater for 
bløtgjøring av vann; filtre for vannfiltreringsapparater; 
kloakkrenseutstyr; tanker for behandling av avløpsvann 
for husholdningsformål. 

  Klasse 21   Flakonger; termosflasker; resirkulerbare vannflasker 
av stål; vannflasker; tomme vannflasker i plast; tomme 
vannflasker i aluminium; resirkulerbare vannflasker i 
plast; resirkulerbare vannflasker av stål, tomme; 
resirkulerbare vannflasker i plast, tomme; tomme 
drikkeflasker av aluminium. 

  Klasse 32   Leskedrikk uten kullsyre; flaskevann; drikkevann; 
vann [drikker]; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
smaksatt mineralvann; vannbaserte drikker som 
inneholder teekstrakter; renset drikkevann; 
kullsyreholdig vann [sodavann]; vann med fruktsmak; 
smaksatt vann; mineral- og kullsyreholdig vann, samt 
andre alkoholfrie drikkevarer; vann med 
smakstilsetning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322642 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.11, JM, 84032 
(210) Søknadsnr.: 202202080 
(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: 
 Wolfspeed, Inc., 4600 Silicon Drive, NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Fornybar energi, nemlig, vindkraft, solkraft, vannkraft, 

geotermisk energi og bioenergi. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322643 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2021.10.06, EM, 018573287 
(210) Søknadsnr.: 202204441 
(220) Inndato: 2022.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

TD GLOBAL INVESTMENT 
SOLUTIONS 

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

 The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington Street 
West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
ONM5K1A2 TORONTO, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare og nedlastbare mobilapplikasjoner 
for elektronisk handel med verdipapirer og 
administrasjon av finansielle porteføljer; 
dataprogramvare og nedlastbare mobilapplikasjoner for 
online-, internett- og mobilbanktjenester; 
dataprogramvare og nedlastbare mobilapplikasjoner for 
personlig økonomistyring, finansiell planlegging og 
sporing av forbruksvaner og kontantstrøm; magnetisk 
kodede kreditt- og debetkort; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev og 
brosjyrer innen finans, investering og verdipapirhandel. 

  Klasse 36   Banktjenester, investeringsbank- og 
boliglånsbanktjenester; finansiell rådgivning og 
økonomistyringstjenester; investeringsrådgivning og 
investeringsforvaltningstjenester; investerings- og 
finansforvaltningstjenester; verdipapirmeglertjenester; 
utlånstjenester; eiendomstjenester, nemlig 
eiendomsforvaltningstjenester; elektroniske 
kapitaloverføringstjenester; behandling av elektroniske 
betalinger; børsnotering og noteringstjenester; penge- 
og valutavekslingstjenester; kreditt- og 
debetkorttjenester; tilveiebringe tilskudd og økonomisk 
støtte til veldedige organisasjoner og statlige organer 
for utdanning, helse, borger- og samfunnsstøtte, 
bevaring av naturressurser og støtte til filantropi; 
filantropiske og veldedige tjenester, nemlig å støtte 
miljømiljøinitiativer og øke miljøbevissthet; finansiell 
sponsorvirksomhet av sports-, musikk- og 
underholdningsbegivenheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322644 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202207416 
(220) Inndato: 2022.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Isola AS, Prestemoen 9, 3946 PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 17   Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; plater for 
isolasjonsformål; isolasjonsmatter; absorpsjonsmatter 
for gulv. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); gulvunderlag; 
gulvavrettingslag; absorpsjonsmatter for gulv. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322645 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202208616 
(220) Inndato: 2022.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VILANO AS, Fortunaveien 25, 3234 SANDEFJORD, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Lagring og håndtering av varer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322646 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202207934 
(220) Inndato: 2022.06.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SCHIBSTED NORDIC MARKETPLACES AS, 
Akersgata 55, 0180 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsledelse og administrasjon innenfor transport, 
bilabonnement, bildeling og leasing-tjenester; 
bedriftsledelse og administrasjon innenfor utleie av 
parkeringsplasser; tilveiebringe online søkbare 
databaser med annonser knyttet til transport, 
bilabonnement, leasing-tjenester, parkeringsplasser, 
bildelingstjenester, bilutleie, sykkelutleie, båtutleie og 
deler og tilbehør dertil; salg av kjøretøy for tredjeparter; 
tilveiebringe online søkbare databaser med annonser 
knyttet til transportmidler; prissammenligningstjenester 
knyttet til kjøretøy, herunder salg av kjøretøy, utleie av 
kjøretøy, bildelingstjenester og bilabonnement.  

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; vedlikehold og 
reparasjon av dekk.  

  Klasse 39   Transport; bilabonnement; formidling av abonnement 
på kjøretøy, sykler, mopeder, båter, og deler og 
tilbehør dertil; leasing av kjøretøy, sykler, mopeder, 
båter, og deler og tilbehør dertil; utleie av kjøretøy, 
sykler, mopeder, båter, og deler og tilbehør dertil; 
fremskaffelse av utleiebiler for persontransport; 
bildelingstjenester; bestilling av transport via 
datanettverk; planlegging og bestilling av reiser og 
transport, via elektroniske midler; reservasjonstjenester 
for bilutleie; rådgivning innen reiser anskaffet via 
kundesentre og kundetelefoner; reiseinformasjons- og 
reserveringstjenester; bilparkeringstjenester; utleie av 
parkeringsplasser; transport av passasjerer med 
motorkjøretøy; inspeksjon av kjøretøy før transport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322647 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202208066 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SCHIBSTED NORDIC MARKETPLACES AS, 

Akersgata 55, 0180 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse og administrasjon innenfor transport, 

bilabonnement, bildeling og leasing-tjenester; 
bedriftsledelse og administrasjon innenfor utleie av 
parkeringsplasser; tilveiebringe online søkbare 
databaser med annonser knyttet til transport, 
bilabonnement, leasing-tjenester, parkeringsplasser, 
bildelingstjenester, bilutleie, sykkelutleie, båtutleie og 
deler og tilbehør dertil; salg av kjøretøy for tredjeparter; 
tilveiebringe online søkbare databaser med annonser 
knyttet til transportmidler; prissammenligningstjenester 
knyttet til kjøretøy, herunder salg av kjøretøy, utleie av 
kjøretøy, bildelingstjenester og bilabonnement.  

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; vedlikehold og 
reparasjon av dekk.  

  Klasse 39   Transport; bilabonnement; formidling av abonnement 
på kjøretøy, sykler, mopeder, båter, og deler og 
tilbehør dertil; leasing av kjøretøy, sykler, mopeder, 
båter, og deler og tilbehør dertil; utleie av kjøretøy, 
sykler, mopeder, båter, og deler og tilbehør dertil; 
fremskaffelse av utleiebiler for persontransport; 
bildelingstjenester; bestilling av transport via 
datanettverk; planlegging og bestilling av reiser og 
transport, via elektroniske midler; reservasjonstjenester 
for bilutleie; rådgivning innen reiser anskaffet via 
kundesentre og kundetelefoner; reiseinformasjons- og 
reserveringstjenester; bilparkeringstjenester; utleie av 
parkeringsplasser; transport av passasjerer med 
motorkjøretøy; inspeksjon av kjøretøy før transport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322648 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202206072 
(220) Inndato: 2022.04.29 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Data- og mobilapplikasjoner; datasoftware; 

magnetiske og digitale databærere, herunder 
smartkort, betalings-, kreditt-, gave- og bonuskort; 
elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføringstjenester; organisering, drift og 
overvåkning av kundelojalitetsprogrammer 
[kontortjenester]; organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Betalingstjenester; kredittjenester; tilveiebringelse av 
kontanter og andre utbetalinger ved kredittkortbruk som 
del av et kundelojalitetsprogram; utstedelse av 
verdibevis som belønning for kundelojalitet; utstedelse 
av elektroniske betalingskort i forbindelse med bonus- 
og premieringsordninger; tilveiebringe rabatter ved bruk 
av medlemskort; utbetaling av opptjente bonuser som 
del av et kundelojalitetsprogram; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322649 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(210) Søknadsnr.: 202103117 
(220) Inndato: 2021.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Naturecan Ltd, A company incorporated and registered 
under the laws of England and Wales, Bank Chambers, 
St Petersgate, SK11AR STOCKPORT, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; toalettartikler; eteriske oljer; preparater og 
substanser for forbedring, pleie og vedlikehold av hud, 
kropp, øyne, tenner, tenner, lepper, hår, og negler; 
CBD ansiktskremer; kosmetikk, skjønnhets- og 
hårpleiepreparater som inneholder CBD, cannabis eller 
cannabisderivater; fuktighetskremer, solkremer, 
sjampoer, balsam, ansiktsserum, hårserum og 
ansiktsmasker som inneholder CBD,  cannabis eller 
cannabisderivater; topiske smertestillende kremer, 
geleer, oljer, salver, balsamer og salver som inneholder 
CBD, cannabis eller cannabisderivater. 

  Klasse 5   Cannabis for medisinske formål, cannabis, cannabis 
oljer, cannabisekstrakter, CBD og cannabisderivater; 
kosthold og kosttilskudd; vitaminer; CBD 
fargeoppløsninger; CBD softgel; CBD kremmer for 
behandlinger av smerte; vitamintilskudd i dråpeform, 
kapselform og flytende form som inneholder CBD, 
cannabis eller cannabisderivater; aktivkull kosttilskudd 
som inneholder CBD, cannabis eller cannabisderivater; 
kosttilskudd og preparater som inneholder CBD, 
cannabis eller cannabisderivater; medisinske 
tilsetninger for dyr; medisinske tilsetninger for kjæledyr. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; konditorvarer og 
konfektyrer; CBD gummy; CBD tyggegummi; kjeks, 
sjokolade, bakevarer og brownies som inneholder 
CBD, cannabis eller cannabisderivater. 

  Klasse 31   Næringsmidler for kjæledyr; matvarer for kjæledyr; 
kjæledyrmat i form av tyggegjenstander; CBD 
fargeoppløsninger for kjæledyr; dyrefor; næringsmidler 
for dyr; matvarer til dyr. 

  Klasse 35   Butikk- og grossisttjenester i forbindelse med salg av; 
kosmetikk, toalettsaker, eteriske oljer; preparater og 
substanser for forbedring, pleie og vedlikehold av hud, 
kropp, øyne, tenner, lepper, hår, og negler, CBD 
ansiktskremer, kosmetikk, skjønnhets- og 
hårpreparater som inneholder CBD,  cannabis eller 
cannabisderivater, fuktighetskremer, solkremer, 
sjampoer, balsam, ansiktsserum, hårserum og 
ansiktsmasker som inneholder CBD,  cannabis eller 
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cannabisderivater, topiske smertestillende kremer, 
geleer, oljer, salver, balsam og salver som inneholder 
CBD, cannabis eller cannabisderivater, cannabis for 
medisinske formål, cannabis, cannabis oljer, 
cannabisekstrakter, CBD og cannabisderivater, 
kosthold og kosttilskudd, vitaminer, CBD 
fargeoppløsninger, CBD softgel, CBD kremer for 
behandling av smerte, vitamintilskudd i dråpeform, 
kapselform og flytende form som inneholder CBD, 
cannabis eller cannabisderivater, aktivkull kosttilskudd 
som inneholder CBD, cannabis eller cannabisderivater, 
kosttilskudd og preparater som inneholder CBD, 
cannabis eller cannabisderivater, kaffe, te, kakao og 
kunstig kaffe, konditorvarer og konfektyrer, CBD 
gummy, CBD tyggegummi, kjeks, sjokolade, bakevarer 
og brownies som inneholder CBD, cannabis eller 
cannabisderivater; rådgivning, konsulenttjenester og 
informasjonstjenester knyttet til alt forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322650 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.19, US, 97/133,426 
(210) Søknadsnr.: 202204102 
(220) Inndato: 2022.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IonQ, Inc. (a Delaware, USA Corporation), 4505 
Campus Drive, MD20740 COLLEGE PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
databehandling for bruk i kvanteberegning. 

  Klasse 42   Plattform-som-en-tjeneste (PaaS)-tjenester med 
programvare for databehandling innen 
kvanteberegning; programvare-som-en-tjeneste 
(SaaS)-tjenester med programvare for databehandling 
innen kvanteberegning; nettskytjenester med online 
ikke-nedlastbar programvare for databehandling innen 
kvanteberegning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322651 
(151) Reg.dato.: 2022.06.30 
(300) Søknadsprioritet 2022.03.11, US, 97/307,585 
(210) Søknadsnr.: 202204101 
(220) Inndato: 2022.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IonQ, Inc. (a Delaware, USA Corporation), 4505 
Campus Drive, MD20740 COLLEGE PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
databehandling for bruk i kvanteberegning. 

  Klasse 42   Plattform-som-en-tjeneste (PaaS)-tjenester med 
programvare for databehandling innen 
kvanteberegning; programvare-som-en-tjeneste 
(SaaS)-tjenester med programvare for databehandling 
innen kvanteberegning; nettskytjenester med online 
ikke-nedlastbar programvare for databehandling innen 

kvanteberegning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322652 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202112942 
(220) Inndato: 2021.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leah Benedicte Laahne, c/o Bengt Johansen, 
Forneburingen 203 C, 1364 FORNEBU, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Forhåndsinnspilte media, nemlig digitale 
lagringsmedier og overførbare filer som presenterer 
bøker, tegneserier, skuespill, musikaler, musikk, filmer, 
spillefilmer, TV-programmer eller inneholder annen 
audiovisuell programmering innen underholdning eller 
undervisning. 

  Klasse 16   Fotografier, skrivesaker og papirvarer; selvklebende 
klistremerker; permer; notatblokker, journaler, penne- 
og blyantetuier, papir- eller plastposer for innpakking; 
bokmerker; bøker; barnebøker; tegneserier; interaktive 
lærebøker for barn; aktivitetsbøker for barn; kalendere; 
samlekort; plakater; navneskilt, bordservietter, 
spisebrikker, duker og festdekorasjoner av papir; 
instruksjons- og undervisningsmateriell. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322653 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202204211 
(220) Inndato: 2022.03.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Biomedica Norden AB, Tessinsväg 6, 21758 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske midler og naturlige midler; kosttilskudd 

og dietetiske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk 
bruk; kosttilskudd; helsekostpreparater; 
vitaminpreparater og mineraler. 

  Klasse 35   Markedsførings- og detaljhandelstjenester, herunder 
postordresalg via kataloger og internet, innen området 
farmasøytiske midler og naturlige midler, kosttilskudd 
og dietetiske preparater,  dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, kosttilskudd, helsekostpreparater, 
vitaminpreparater og mineraler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322654 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202206115 
(220) Inndato: 2022.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

321Energy® 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Torgeir Andre Markhus, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 
321 TEAM HARMONY, Vollavegen 23B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Elektrisk energi; elektrisk energi fra solenergi; 

elektrisk energi fra vindkraft; elektrisk energi fra ikke-
fornybare kilder; elektrisk energi fra fornybare kilder. 

  Klasse 7   Vindkraftinstallasjoner for generering av elektrisitet 
[vindmølleparker]; maskiner for klargjøring av overflater 
for elektriske og elektroniske komponenter; maskiner 
for avspenningsgløding av elektriske og elektroniske 
kretser; elektriske drivere for maskiner; elektriske 
vekselstrømgeneratorer for landkjøretøy; elektriske 
kniver og knivslipere; elektriske roterende hammere; 
elektriske generatorerdrevet av avfallsvarme; elektriske 
håndholdte støvsugere; elektriske teppebankere; 
elektriske vevstoler; elektriske generatorstasjoner; 
elektriske stiftemaskiner; elektriske 
robotsveiseapparater; elektriske stiftepistoler; elektriske 
eggpiskere; elektriske motorer, unntatt for 
landkjøretøyer; motorer andre enn for landkjøretøyer; 
forbrenningsmotorer [andre enn for landkjøretøyer]; 
drivmotorer, andre enn for landkjøretøyer; jetmotorer, 
andre enn for landkjøretøyer; selvsmørende lagre for 
bruk i luftfartsmotorer; startanordninger for asynkrone 
elektriske kortslutningsmotorer; turbinskovler som er 
deler av gassturbinmotorer; fremdriftsmekanismer til 
rakettmotorer for luftfartøy; dieselmotorer, utenom for 
bakkekjøretøy; pakninger, ikke av metall, for bilmotorer; 
elektriske tannhjulsoversetningmotorer for luftfartøy; 
drivstoffinjektordeler for land- og vannkjøretøymotorer; 
bensinmotorer, utenom for bakkekjøretøy; pakninger av 
metall for bilmotorer; rakettmotorer for fremdrift av 
luftfartøy; vekselstrømsmotorer for luftbårne kjøretøy; 
elektroniske styreenheter for servomotorer; 
raketmotorer for fremdrift av missiler; vifter for kjøling 
av kjøretøymotorer; servomotorer med innebygde 
kodere; progressive startanordninger for 
asynkronmotorer; skipsmotorer og deler og armaturer; 
filtre for varme gasser for bruk med 
forbrenningsmotorer; rakettmotorer ikke for 
landkjøretøy; bensinmotorer ikke til landkjøretøy; 
dieselmotorer ikke til landkjøretøy; parafinmotorer, ikke 
for landkjøretøy; turbopropmotorer [ikke for 
landkjøretøy]; dampskipsmotorer [ikke for landkjøretøy]; 
eksosrør for bakkekjøretøymotorer; vifter for 
maskinmotorer; registerreimer for 
bakkekjøretøymotorer; vannpumper for 
bakkekjøretøymotorer; glødeplugger for dieselmotorer; 
kamaksler for bilmotorer; dieselmotorer for luftfartøy; 
rakettfremdriftsmotorer for våpen; eksosanlegg for 
dieselmotorer; oljekoblinger, andre enn for 
landkjøretøyer; drivkraftsmekanismer, andre enn for 
landkjøretøyer; turbiner, andre enn for landkjøretøyer; 
reduksjonsgir, andre enn for landkjøretøyer; frihjul, 
andre enn for landkjøretøyer; girkasser, andre enn for 
landkjøretøyer; drivaksler, andre enn for 
landkjøretøyer; drivkjeder, andre enn for 
landkjøretøyer; motorfester, andre enn for 
landkjøretøyer; koblinger andre enn for landkjøretøyer; 
kraftoverføringssystemer [annet enn for 
landkjøretøyer]; girkasser, for annet enn 
landkjøretøyer; dispenseringsmaskiner [andre enn 
salgsautomater]; rugemaskiner; eksosrør for 
landkjøretøyer; tennplugger for motorer; tennmagneter 
for motorer; tenningsmagneter for motorer; hydrauliske 
motorer; marine motorer; kjøleradiatorer for motorer; 
sylindertopplokk for motorer; sylindere for motorer; 

injektorer for motorer; drivremmer for motorer; 
katalysatorenheter for motorer; vifter for motorer; 
oljefiltre for motorer; vifteremmer for motorer; 
startanordninger for motorer; eksospotter for motorer; 
lydpotter for motorer; drivstoffpumper for motorer; 
drivstoffinnsprøytningssystemer for motorer; 
solenergigeneratorer; turbinblader for kraftproduksjon; 
flyttbare elektriske kraftgeneratorer; 
forbrenningsmotorer for kraftgenerering; turbiner for 
kraftproduksjon; skjæreverktøy som er kraftdrevet; 
slipemaskiner [håndholdt kraftdrevet]; mobile elektriske 
kraftgeneratorer; elektriske kraftgeneratorer for skip; 
leddete kraftoverføringer for vannfarkost; leddede 
kraftoverføringer for luftfartøy; bjelkeklemmer som deler 
av kraftoverføringsgir; elektriske kraftgeneratorer til 
nødbruk; elektriske generatorer; elektriske generatorer 
som bruker solceller; diesel-elektriske generatorer; 
elektriske generatorer drevet av geotermisk energi; 
generatorer; generatorer for bakkekjøretøy; generatorer 
for vindturbiner; kraftinstallasjoner [generatorer]; 
elektrostatiske generatorer; elektriske 
vekselstrømgeneratorer for maskiner; 
strømforsyningsapparat [generatorer]; 
strømforsyningsenheter [generatorer]; børster som er 
deler av generatorer; elektriske vekselstrømgeneratorer 
for vannkjøretøy; mobile elektriske strømgeneratorer; 
elektriske børster; elektriske motorer for maskiner; 
elektriske motorer og deler, utenom for bakkekjøretøy; 
elektriske drivmotorer for maskiner; elektriske 
fremdriftsmekanismer for maskiner; elektriske bremser 
for maskiner; elektriske vaskemaskiner; elektriske 
kuttemaskiner; elektriske slipemaskiner; elektriske 
vedsagingsmaskiner; elektriske lavytelsesmotorer; 
elektriske pizzadelere; elektriske kniver; elektriske 
limpistoler; elektriske kompressorer; elektriske 
heiseinnretninger; elektriske fruktpresser; elektriske 
vannpumper; maskiner for vasking av golfballer; 
transportbånd til landbruks- og hagebruksmaskiner og 
deler og tilbehør dertil; trykkplater for offsettrykking; 
sinkplater for offsettrykking; hydroelektriske 
installasjoner for generering av elektrisitet 
[vannkraftverk]; slanger (Metall -) for overføring av 
hydraulisk kraft i maskiner; slanger (Ikke-metallisk -) for 
overføring av hydraulisk kraft i maskiner; 
kraftoverføringskjeder; pneumatisk betjente donkrafter 
[maskiner]; fleksible donkrafter (Maskindrevne -); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); maskiner, maskinverktøy 
og kraftdrevne verktøy og apparater for festing og 
sammenføyning; clutcher og apparater for 
kraftoverføring, utenom for bakkekjøretøy; girenheter 
for kraftoverføringer, annet enn for landkjøretøy; 
mekaniske kraftoverføringsmekanismer [annet enn for 
landkjøretøy]; vribor for bruk med kraftdrevne verktøy; 
forbrenningsmotorer for kraftgenerering, utenom for 
bakkekjøretøy; hardmetallskjær for bruk i kraftdrevne 
håndverktøy; maskinkoblinger og -kraftoverføringer, 
unntatt landkjøretøy; drivtrinser for 
kraftoverføringsreimer på landbruksmaskiner; 
drivremmer for kraftoverføring til industrimaskiner; 
remskiver for kraftoverføringsbelter til industrimaskiner; 
kraftoverføringsbelter for maskiner og motorer som 
brukes i industrielle applikasjoner; kraftoverføringer og 
tannhjulsutvekslinger for maskiner [ikke til 
landkjøretøy]; kraftoverføringsmekanismer [annet enn 
for landkjøretøy]; kraftoverføringer [annet enn for 
landkjøretøy]; kraftoverføringskoblinger [for annet enn 
landkjøretøy]; kraftoverføringsdeler [annet enn for 
landkjøretøy]; kraftige slåmaskiner med 
stengelbehandlere; kraftventil for forgassere 
[kjøretøydeler]; kraftoverføringsenheter for sjøfartøy; 
kraftoverføringsbelter for landbruksmaskiner; 
kraftoverføringer for luftfartøy; kraftoverføringskoblinger 
til sjøfartøy; kraftoverføringer for maskiner; 
kraftoverføringskoblinger til maskiner; 
kraftoverføringsbelter til sjøfartøy; kraftdrevne 
rørrensere; kraftige slipemaskiner; kraftdrevne 
redningssakser; hagesakser (Elektriske -); 
avisoleringsmaskiner for fjerning av isolasjon fra 
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elektriske kabler; maskiner for bruk i produksjon av 
elektriske og elektroniske kretser; kjøkkenmaskiner 
(Elektriske -) for mattilbereding [annet enn koking]; 
høyfrekvente motorspindler med høyfrekvente 
elektriske omformere og strømforsyningsenheter; 
spredere (ryggsekk -) [elektriske] for bæring på ryggen; 
nedsenkbare elektriske motorer [annet enn for 
landskjøretøy]; håndredskaper (Elektriske -) til bruk ved 
tilberedning av grillmat; skrellemaskiner (Elektriske -) til 
bruk ved matlaging; styreskinner for bruk med 
elektriske maskiner; poleringsskiver til bruk med 
elektriske gulvpolerere; kjøkkenmaskiner [elektriske] for 
bearbeiding av mat; trykkluftsvaskere (Elektriske -); 
appelsinpressemaskiner [elektriske]; grønnsakskniver 
(Elektriske -); miniatyrskrutrekkere (Elektriske -); 
vedsakser (Elektriske-); brødkniver (Elektriske -); 
metallsveisemaskiner [elektriske]; grenklippere 
(Elektriske -); matvisper (Elektriske -); plenklippere 
[elektriske]; elektriske motorer med gir, annet enn for 
landkjøretøy; elektriske motorer, annet enn for 
landkjøretøy; elektriske motorer for kjøleskap; 
elektriske miksere til husholdningsformål; elektriske 
vannpumper for svømmebasseng; elektriske 
vannpumper for bad; elektriske pumper for 
svømmebasseng; elektriske vifteenheter for 
støvsugere; elektriske hammere [håndholdte]; 
elektriske grønnsaksskrellere; elektriske 
generatorgrupper; elektriske gresstrimmere; elektriske 
symaskiner; elektriske matkverner; elektriske 
pizzakuttere; elektriske støvsugere; hakkemaskiner 
[elektrisk] til industriell bruk; utstyr (Elektrisk -) for 
omrøring av væsker; maskiner for vasking av mat 
[elektrisk]; elektrisk matkvern for industriell bruk; 
girenheter for maskiner; prosesstyringsenheter 
[pneumatisk]; nettseparasjonenheter [maskiner]; 
elektriske motorpumpeenheter; prosesstyringsenheter 
[hydrauliske]; sprøytingsenheter [maskiner]; marine 
fremdriftsenheter; vakuumpumpedrivenheter; pumper 
for motstrømssvømming; kullbørster for 
vekselstrømgeneratorer; vekselstrømsgeneratorer for 
bakkekjøretøy; elektriske 
vekselstrømsmotordrivenheter; likestrømsgeneratorer; 
likestrømsmotorer; vekselstrømservomotorer; 
vekselstrømdynamoer; nødstrømsgeneratorer; 
strømgeneratorer for kjøretøy; strømgeneratorer; 
vekselstrømsmotorer for jetmotorer; 
aksialstrømningsvifte; aksialstrømningskompressorer; 
vekselstrømsmotorer; gassgeneratorer [kompressorer] 
for oppblåsing av stive konstruksjoner; gassgeneratorer 
[kompressorer] for løfting under vann; gassgeneratorer 
[kompressorer] for oppblåsing av fleksible strukturer; 
vinddrevne elektrisitetsgeneratorer; 
høyspenningsgeneratorer; turbogeneratorer; 
likestrømsgeneratorbørster [deler av maskiner]; 
nødsstrømsforsyningsgeneratorer; startmotor 
vekselstrømsgeneratorer; ventiler for regulering av 
væskestrøm [mekaniske]; kontrollventiler for regulering 
av gass- og væskestrøm [maskindeler]; 
dampmaskinkjeler for strømforsyning, annet enn for 
landkjøretøy; kuttemaskiner drevet av strømforsyninger 
eller batterier; avbruddsfrie 
strømforsyningsgenereringsmaskiner; dampdrevne 
strømaggregat; gassdrevne strømgeneratorer; børster 
som deler av motorer, generatorer og dynamoer; 
strømdrevne stikksager; elektroniske dørlukkesystem; 
elektroniske døråpnere; elektroniske fôringsapparat for 
dyr; elektroverktøy for bruk i isskulpturforming; 
elektroniske startere for motorer; elektronisk tenning for 
biler; spennhylser [deler til elektroverktøy]; borebit for 
roterende elektroverktøy; varmepumper [deler av 
maskiner]; stempelringer for varmepumper; elektrisk 
oppvarmede loddejern; robotapparater for håndtering 
av materialer; slipeapparater [verktøy til maskiner]; 
høytrykkspumper for vaskeapparater og -innretninger; 
blokkeringsfrie bremseapparater for maskiner; 
elektriske motorer for bruk med dører; elektriske 
miksere til morsmelkerstatning for husholdningsbruk; 
elektriske motorer for varmeinstallasjoner; elektriske 
pumper for dammer; pneumatiske installasjoner for 

transport ved hjelp av rør; fluidpumpeinstallasjoner; 
emballeringsinstallasjoner; dekkpumpemaskiner 
[verkstedsinstallasjoner]; pumper for 
oppvarmingsinstallasjoner; rulleinstallasjoner for 
bremsetesting; roterende skjæreinstallasjoner 
[maskiner]; installasjoner for kondensering; 
automatiske transportbåndinstallasjoner; 
vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; luftpumper [garasje- 
og verkstedsinstallasjoner]; termiskkontaktede 
sveisemaskiner; termiske bindingsmaskiner [annet enn 
for kontorbruk]; termiske lanser [maskiner]; termiske 
sveisebrennere [maskiner]; termiske sveisebrennere 
(Gassdrevne -); konvertere for stålverk; vindemaskiner; 
generatoranlegg; elektriske generatorsett; drev for 
konvertering av rotasjonsbevegelse til lineærbevegelse 
[annet enn for landkjøretøyer]; vindmøller; 
vinduslukkere, pneumatiske; elektriske 
vindusrengjøringsverktøy med innebygde børster; 
robotmekanismer for bruk i vindyrking; elektriske 
vindusvaskere; vindturbiner, utenom for bakkekjøretøy; 
vindusåpnere, pneumatiske; vinduslukkere, 
hydrauliske; vindusåpnere, hydrauliske; vinduslukkere, 
elektriske; vindusåpnere, elektriske; 
vinduesvaskmaskiner; vindmøllepumper; vindturbiner. 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for styring av elektrisitet; 
apparater for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veings, målings, 
signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og 
undervisnings-apparater og instrumenter; apparater for 
opptak av lyd og bilder; apparater for opptak av bilder; 
apparater for overføring av lyd eller bilder; apparater og 
instrumenter for reprodusering av data; apparater for 
måling, deteksjon, overvåking og kontroll; apparater for 
opptak, lagring, overføring og reproduksjon av lyd og 
bilder; apparater for gjengivelse av data; apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd eller bilder; datamaskinvare for ruting av lyd-, video- 
og digitale signaler; vitenskapelige forsknings- og 
laboratorieapparater, undervisningsapparater og 
simulatorer; vitenskapelige, optiske, målings, 
signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; 
modeller for vitenskapelige laboratorieeksperimenter; 
tastaturer for å dirigere lyd-, video- og digitale signaler; 
uSB-minnepinner med mikro USB-kontakter, 
kompatible med mobiltelefoner; uSB-minnepinner; uSB 
[Universal Serial Bus] operativprogramvare; 
backupdisker; sensorkontroller; sensorer; sensorisk 
programvare; internett av Things [IoT] portstasjoner 
(gateways); sensorer for Internet of Things [IoT]; 
rekkeviddeforlenger [antenner] for tingenes internett 
[IoT]; dataprogramvare for bruk i implementering av 
Internet of Things [IoT]; datamaskinvaremoduler for 
bruk på elektroniske enheter som bruker Internet of 
Things [IoT]; dataprogramvare for kryptering; 
systemverktøy og programvare for sikkerhet og 
kryptering; krypteringsapparater; krypteringsenheter for 
satellitt-TV-signaler; elektroniske krypteringsenheter; 
selvsynkroniserende digitalt krypteringsutstyr; virtual 
Reality [VR] kinoer; virtual Reality [VR] 
bevegelsessimulatorer; apparater for kunstig 
intelligens; programvare for kunstig intelligens; 
humanoide roboter med kunstig intelligens; 
programvare for kunstig intelligens og maskinlæring; 
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 kunstig intelligens for førerløse biler; 
interaktiv programvare basert på kunstig intelligens; 
mobilprogramvare; mobiltelefondeksler; 
mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobiltelefonapparater; mobilapplikasjoner; nedlastbare 
dataspill; dataprogramvare for video- og dataspill; 
nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare for å 
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spille dataspill; dataspillplater; dataspillplatekassetter; 
dataspillkassetter; dataspillprogrammer; 
dataspillprogramvare; dataspilltape; dataspillsoftware, 
nedlastbar; dataspillprogramvare for bruk med 
mobiltelefoner; dataspillprogrammer for simulering av 
verdipapirhandel [programvare]; dataspillprogrammer 
innspilt på bånd [programvare]; dataspillprogramvare 
for bruk på mobile enheter; dataspillprogrammer som 
er nedlastbare via internett; dataspillprogramvare for 
bruk med interaktive online spill; dataspillprogrammer 
lastet ned via internett [programvare]; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; dataspillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; nedlastbare 
dataspillprogrammer; innspilte dataspillprogrammer; 
interaktive dataspillprogrammer; nedlastbar 
dataspillprogramvare; innspilte dataspillprogramvare; 
elektroniske undervisnings- og opplæringsapparater og 
-instrumenter; simuleringsprogramvare [opplæring]; 
programvare for simulering; skrivere; laserfargeskrivere 
for dokumenter; blekkpatroner, tomme, for 
dataskrivere; markedsføringsprogramvare for 
tredjeparts søk; elektroniske styrekretser for 
elektroniske musikkinstrumenter; elektronisk lagrede 
data; mikroelektroniske komponenter; programvare for 
robot; programvare for integrering av kunstig intelligens 
og maskinlæring innen stordata (big data); 
respirasjonsapparater [unntatt for kunstig åndedrett]; 
digitale sendere; digitale tegnebrett; digitale 
videoopptakere; digitale reklameskjermer; digitale 
mobiltelefoner; digitale tavleinstrumenter; digitale 
fotorammer; digitale lagringsmedia; digitale 
værstasjoner; digitale gjennomkoblingsapparater; 
digitale plottere; digitale skilt; tomme digitale 
lydkassetter; nedlastbare digitale bøker; 
forhåndsinnspilte digitale lydkassetter; elektroniske 
digitale skilt; nedlastbare digitale bilder; digitale kart for 
datamaskiner; digitale TV-apparater; digitale cd-
spillere; digitale telefoner; digitale fargekopimaskiner; 
digitale fargeskrivere; digitale platestasjoner; digitale 
sensorer; digitale nettbrett; digitale multimetre; digitale 
musikkspillere; digitale lydservere; digitale opptak; 
digitale videoservere; digitale lydbåndspillere; digitale 
projektorer; digitale miksebord; digitale videospillere; 
digitale tidsplanleggere; programmerbare digitale TV-
opptakere; enheter i form av digitale lydgrensesnitt; 
utstyr for kontroll av automatisk kjøring for biler; 
fotografisk utstyr; informasjonsteknologi og audiovisuelt 
utstyr; etuier tilpasset fotografisk utstyr; 
dataprogramvare for fjernstyring av kontormaskiner og 
-utstyr; fastvare for periferiutstyr til datamaskiner; 
perifere enheter for datagjengivelse; periferiutstyr for 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; periferienhet 
tilpasset for bruk med datamaskiner; computer 
periferiutstyr; kredittkortkodemaskiner [data 
periferiutstyr]; uPI-programvare [universelt grensesnitt 
for perifere enheter]; trådløse dataperiferienheter; 
styreballer [dataperiferiutstyr]; kroppsbårne 
datamaskinperiferiutstyr; koplingsenheter 
[databehandlingsutstyr]; lesere [databehandlingsutstyr]; 
skanner [databehandlingsutstyr]; mus 
[databehandlingsutstyr]; opplæringsprogramvare med 
instruksjoner for å spille spill; innenheter for 
datamaskiner; databehandlingsprogramvare for 
grafiske trykk; databehandlingsutstyr og tilbehør 
(elektrisk og mekanisk); databehandlingsprogramvare 
for tekstbehandling; databehandlingsapparater for 
sanntid; databehandlingsapparater og datamaskiner; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
databehandlingsutstyr; databehandlingprogrammer; 
databehandlingssystemer; data-akselleratorkort; 
apparater for input, output, overføring og lagring av 
data; armbånd som kommuniserer data til andre 
elektroniske enheter; lommedatamaskiner for å gjøre 
notater; operativdataprogrammer for 
nettverkstilgangsservere; navigasjonsdatamaskiner for 
biler; lAN [lokalt nettverk] tilgangspunkt for tilkobling av 

nettverksdatamaskinbrukere; operativprogramvare for 
sentraldatamaskiner; tilleggskort for 
mikrodatamaskiner; interaktive 
multimediadataprogrammer; interaktive 
multimediadataspillprogrammer; 
superminidatamaskiner; kvantedatamaskiner; 
prosessdatamaskiner; computerdatabaseservere; 
teledataterminaler; mikrodatamaskin; 
multifunksjonsdatatastaturer; minidatamaskiner; 
superdatamaskiner; kommunikasjonsdatamaskiner; 
programvare for analyse av forretningsdata; 
programvare for styring av stordata; programvare for 
nettverks- og enhetssikkerhet; programvare for 
programvaresikkerhet; ringetoner, grafikk og musikk 
som er nedlastbar via et globalt datanettverk og 
trådløse enheter; e-handelprogramvare som lar brukere 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; drivere for elektroniske enheter 
som lar datamaskinvare og elektroniske enheter 
kommunisere med hverandre; interaktive kasinospill 
levert via en datamaskin eller mobil plattform; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra 
databaser eller Internett; nedlastbar programvare for 
ekstern tilgang til og kontroll av en datamaskin; 
programvare for å søke og hente informasjon på et 
datanettverk; joysticker for bruk med datamaskin, andre 
enn for videospill; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare] fra databaser eller Internett; trådløse 
fjernkontroller for bærbare elektroniske anordninger og 
datamaskiner; nedlastbare mobilapplikasjoner for bruk 
med kroppsbårne datamaskinenheter; nedlastbar 
dataprogramvare for bruk som elektronisk lommebok; 
elektroniske publikasjoner spilt inn på datamedia; 
datakortadaptere; datahjelpeprogrammer; datakabinett; 
datamaskinapparater; dataskjermfiltre; 
dataprogramvare som muliggjør søking av data; 
magnetbåndstasjon [data]; selvlysende stolper for 
sikkerhet eller varsling; lagringsapparater for data; 
enheter for sikkerhetskopiering av data; 
dataprogramvare som muliggjør datasøk og gjenfinning 
av data; dataprogramvare for å muliggjøre henting av 
data; dataprogramvare som muliggjør søk etter data; 
datamaskinvare for ekstern tilgang til og overføring av 
data; data registrert elektronisk fra internett; innspilte 
data [magnetiske]; apparater for registrering av data; 
apparater for overføring av data; dataprogramvare for 
data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; data- og bildebehandlingsprogramvare for 
å lage tredimensjonale modeller; smykker som 
kommuniserer data; datamaskinvare og programvare 
for levering av sikker fjerntilgang til data- og 
kommunikasjonsnettverk; nedlastbar 
datamaskinprogramvare for administrasjon av data; 
nedlastbar dataprogramvare for overføring av data; 
programvare for data- og filhåndtering og for databaser; 
dataprogramvare for synkronisering av data mellom 
håndholdte eller bærbare datamaskiner og 
vertsmaskiner; magnetkort for å bære data; 
databrikkesett for bruk i overføring av data til og fra en 
sentralenhet (CPU); nedlastbare elektroniske 
publikasjoner relatert til spill; simulatorer for opplæring 
av operatører i våpensystemkontroll; akustiske 
membraner for apparater for innspilling eller 
reprodusering av lyd; bærbare videokameraer med 
innebygde videokassettspillere; skilt [mekaniske]; skilt 
med bakgrunnsbelysning; skilt av metall [lysende eller 
mekaniske]; elektriske skilt; mekaniske skilt; belyste 
skilt; lysende elektriske skilt; mekanisk opplyste skilt; 
skilttavler av metall [mekaniske]; lysreklameskilt; 
lysskilt; veiskilt [lysskilt]; belyste utgangsskilt; veiskilt 
[mekaniske]; metallskilt [lysende]; opplyste veiskilt; 
trafikkstyringsapparater [lysskilt]; digitale reklameskilt; 
trafikkskilt av metall [lysende]; modulære signalskilt 
[lysende]; trafikkskilt av metall [mekanisk]; ikke-
metalliske trafikkskilt [lysende]; informasjonstavler 
(veiskilt) [mekaniske]; signalskilt, lysende eller 
mekaniske; mekaniske trafikkskilt, ikke av metall; 
trafikkinformasjonstavler, ikke av metall [lysskilt]; 
trafikkskiltgjenkjenningssystemer; reklameskilter 
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[lysende]; industriell prosesstyringsprogramvare; 
industriell programvare; dataprogrammer for design av 
brukergrensesnitt; industrielle 
automatiseringskontroller; dataprogramvare for to- eller 
tredimensjonal simulering for bruk i design og utvikling 
av industriprodukter; dataprogrammer for tilkobling til 
eksterne datamaskiner og datanettverk; nedlastbar 
programvare for design og modellering av 
tredimensjonale utskrivbare produkter; programvare for 
overvåking, analyse, kontroll og drift av prosesser i den 
fysiske verden; programvare relatert til håndholdte 
digitale elektroniske enheter; krypterte elektroniske 
databrikkekort for identifisering av visse brukere av 
datamaskiner og mobiltelefoner; pereferiutstyr tilpasset 
til bruk med datamaskiner og andre smartenheter; 
nedlastbare maler for grafisk design; interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med personlige 
datamaskiner; tegneapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med datamaskiner; skap tilpasset til å 
inneholde datamaskiner; apparater for måling, 
overvåking og analyse av strømforbruk; fløyter for 
sport; hodebeskyttere for sport; tannbeskytter for sport; 
beskyttelseshjelmer for sport; hjelmer for sport; 
lufttanker for bruk i sportsdykking; computer 
videospillprogramvare; kontorprogramvarepakker 
[software]; programvare for design av 
mikrobølgeteknologi; datamaskinvarer (hardware); 
dataprogramvare for testing av sårbarhet i 
datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare for 
bruk i design av integrerte kretser; dataprogramvare for 
bruk ved opprettelse og design av nettsteder; 
dataprogramvare for å forbedre audiovisuelle 
muligheter for multimedia-applikasjoner, nemlig for å 
integrere tekst, lyd, grafikk, stillbilder og bevegelige 
bilder; dataprogramvare for støtte ved design av 
sportsutstyr; dataprogramvare for kommunikasjon 
mellom datamaskiner over et lokalt nettverk; 
dataprogramvare innen området elektronisk 
publisering; dataprogrammer for lokale nettverk; 
dataprogramvare for administrasjon av nettverk; 
dataprogramvare for bruk med kroppsbårne 
datamaskinenheter; dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [CAD/CAM]; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; 
dataprogramvare tilpasset bruk i betjening av 
datamaskiner; dataprogramvare for rengjøring og 
optimalisering av systemer; tekniske termometre; 
dataprogramvare vedrørende barns utdannelse; 
interaktiv dataprogramvare for videospill; programvare 
for dataprogrammer for TV; notisbok i form av 
datamaskin; vPN- [virtuelt privat nettverk] maskinvare; 
vPN- [virtuelt privat nettverk] operativprogramvare; 
nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar 
dataprogramvare; videospilldisker [dataprogramvare]; 
monitorer [dataprogrammer]; interaktiv 
dataprogramvare; skjermkort for datamaskin; 
sjansespill for datamaskin; datamaskinvare i form av 
nettverksdatalagring; dataprogrammer som gir tilgang 
eller inngangskontroll; dataprogrammer for automatisk 
kjørekontroll for biler; dataprogramvare for godkjenning 
av tilgang til databaser; dataprogrammer for 
automatiske kontrollenheter for kjøretøy; 
dataprogrammer for muliggjøring av tilgangs- eller 
adgangskontroll; dataprogramvare for overføring av 
lyd- og videomeldinger; dataprogrammer for 
audiovisuell navigasjon i biler; dataprogramvare for 
fjernstyring av elektriske belysningsapparater; 
dataprogramvare chatterobot for simulering av 
samtaler; dataprogramvare for sporing av sjåførers 
kjøreatferd; dataprogramvare for produksjon av 
finansielle modeller; dataprogramvare for visning av 
digitale medier; dataprogramvare utviklet for å estimere 
ressursbehov; dataprogrammer knyttet til finansielle 
forhold; dataprogramvare for generering av skrifttyper 
og fonter; dataprogramvare for fjernkontroll av 
telefonapparater og radiotelefoniapparater; 
dataprogramvare for administrasjon av lokalnett (LAN); 
dataprogrammer for behandling av digitale musikkfiler; 
dataprogramvare for levering av trådløst innhold; 

dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler; 
dataprogramvare for behandling av digitale bilder; 
dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dataprogramvare for overvåking av selvbetjente 
terminaler; dataprogrammer lagret i digital form; 
dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; dataprogramvare 
nedlastbar fra globale informasjonsdatanettverk; 
dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling; 
dataprogrammer for interaktive multimediaspill; 
dataprogramvare for innstilling av instrumenter; 
dataprogrammer for forhåndsinnspilte spill; 
dataprogramvare utviklet for omkostningsbedømmelse; 
dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; 
dataprogramvare for spredning av posisjonsdata; 
dataprogramvare for kontroll av belysning; 
dataprogramvare for fjernkontroll av 
sikkerhetsapparater; dataprogramvare for styring av 
forsterkere; dataprogramvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for behandling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for å 
sammenstille posisjoneringsdata; dataprogrammer for 
styring av kjøretøy; dataprogrammer for 
navigasjonsenheter i kjøretøy; dataprogrammer for 
automatisert bilparkeringskontroll; dataprogramvare for 
elektroniske oppslagstavler; dataprogramvare for 
opprettelse av brannmurer; dataprogramvare for 
applikasjon- og databaseintegrering; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; dataprogramvare for å 
automatisere datalagring; dataprogramvare for globale 
posisjoneringssystemer [GPS]; datamaskinvare for å 
spore sjåførers kjøreatferd; datamaskiner for dykking 
under vann; datamaskiner og brukerveiledninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; dataprogrammer 
og programvare for bildebehandling brukt for 
mobiltelefoner; dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling brukt til mobiltelefoner; 
datamaskinvare og programvare for databasestyring; 
datamaskinvare for utvidet virkelighet; datamaskinvare 
for virtuell virkelighet; datamaskinvare for lyd- og 
videosignalbehandling; datamaskiner for styring av 
flykontrollenheter; datamaskinvare for overføring av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for å samle 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for formidling av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for behandling av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; datamaskiner for autonome 
kjøretøyer; datamaskinenheter i form av armbånd; 
datamaskinstøttet produksjonsprogramvare [CAM]; 
dataprogramvare for databehandling; dataprogrammer 
for dokumentbehandling; dataprogramvare for 
bildebehandling; dataprogramvare for tekstbehandling; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer 
for utskrift; dataprogramvare for underholdning; 
dataprogramvare for lydopptak; dataprogramvare for 
tidsstyring; dataprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogrammer for kjøretøykontroll; dataprogramvare 
for reklame; dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogrammer, 
nedlastbare; dataprogrammer og programvare; 
dataprogrammer, innspilte; datamaskinvare for 
lysstyring; datamaskinvare for spill; 
datamaskinprogrammer for datakomprimering; 
datamaskiner for fjernmåleravlesning; dataprogramvare 
for overvåking av datasystemer; 
datamaskinprogrammer for filhåndtering; 
datamaskinvare for telekommunikasjon; 
datamaskinvare og programvare; dataprogramvare; 
dataprogrammer brukt for elektroniske 
kassaapparatsystemer; datamaskinkabinetter; 
datamaskinmoduler; datamaskinbusser; 
datamaskinbånd; datamaskinmodemer; 
datamaskinakseleratorkort; datamaskinhovedkort; 
datamaskinpenn; datamaskiner; datamaskinkabel; 
dataprogramvare for påvisning av trusler mot 
datanettverk; servere for webhosting; tyverialarmer 
[andre enn for kjøretøy]; varselindikatorer [andre enn 
for kjøretøy]; varslingsalarmer [andre enn for kjøretøy]; 
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datamaskinprogrammer [programmet utfører 
datamaskinvedlikeholdsarbeid]; dataprogramvare for 
trådløs nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for 
bruk innen telekommunikasjon for levering av 
elektroniske overføringer av dokumenter og telefakser; 
datamaskiner og datamaskinvare; dataprogramvare for 
bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et 
globalt datainformasjonsnettverk; røntgenskannere 
[andre enn for medisinsk bruk]; røntgenapparater 
[andre enn for medisinsk bruk]; fiberskop, andre enn for 
medisinsk bruk; mikrotiteringsinstrumenter [andre enn 
for medisinsk bruk]; netthinnekameraer [andre enn for 
medisinsk bruk]; laboratorieinstrumenter, andre enn for 
medisinsk bruk; laserskalpeller, andre enn for 
medisinsk bruk; manometerkabler, andre enn for 
medisinsk bruk; laserinstallasjoner, andre enn for 
medisinsk bruk; dataprogramvare for bruk for å 
tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk, 
globale datanettverk og Internett; dataprogramvare for 
bruk ved opprettelse av dynamiske nettsteder; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; dataprogrammer i maskinlesbar 
form for bruk i databaseadministrasjon; 
dataprogrammer for bruk i handel av aksjer og 
obligasjoner; dataprogrammer for bruk i autonom 
kontroll av kjøretøy; dataprogrammer for bruk i 
autonom navigering av kjøretøy; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk og 
Internett; dataprogrammer for tilgang til og bruk av 
internett; dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
dataprogramvare for bruk i behandling av 
halvlederplater; dataprogramvare for bruk i 
fjernovervåking av målere; dataprogramvare for bruk i 
fjernavlesning av målere; dataprogramvare for bruk i 
programmering av telefaksmaskiner; dataprogrammer 
for tilgang, surfing og søking på online databaser; 
datamaskinvare for bruk i datastøttet 
programvareteknikk; datamaskiner for bruk innen 
dataadministrasjon; dataprogrammer for bruk av 
Internett; dataprogramvare for bruk av internett; 
dataprogrammer for bruk i telekommunikasjon; 
personlige videospillere [PVR]; elektroniske 
treningssimulatorer; telekommunikasjonsutstyr; 
telekommunikasjonskabler; 
telekommunikasjonsapparater; 
telekommunikasjonprogramvare; telefonrør for 
mobiltelekommunikasjon; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
programvare for regnskap mellom nettverk innen 
telekommunikasjonsfeltet; hyllestativer tilpasset for 
maskinvare innen telekommunikasjon; elektroniske 
testapparater for bruk innen telekommunikasjon; 
batterier for bruk med mobile 
telekommunikasjonsenheter; hodetelefoner for bruk 
med mobile telekommunikasjonsenheter; programvare 
for virtuell virkelighet for telekommunikasjon; elektriske 
resistorer for telekommunikasjonapparater; elektriske 
kondensatorer for telekommunikasjonapparater; 
elektriske transformatorer for 
telekommunikasjonsapparater; automatiske 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon; 
apparater for behandling av 
telekommunikasjonssignaler; manuelle 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon; 
signalkabler for IT, AV og telekommunikasjon; kretskort 
for bruk i telekommunikasjon; basestasjonkontroller 
[BSC] for telekommunikasjon; elektriske 
transformatorer [for telekommunikasjonsapparater]; 
elektriske motstander [for 
telekommunikasjonsapparater]; elektriske 

kondensatorer [for telekommunikasjonsapparater]; 
omkoblere for telekommunikasjonapparater; mikrofoner 
for telekommunikasjonsapparater; antenner for 
telekommunikasjonsnettverk; koblinger for 
telekommunikasjonsapparater; multipleksere for 
telekommunikasjon; sentralbord for 
telekommunikasjon; basestasjoner for 
telekommunikasjon; antenner for 
telekommunikasjonsnett; monteringsstativ for 
telekommunikasjonsutstyr; mikrofoner [for 
telekommunikasjonsapparater]; pickup for 
telekommunikasjonsapparater; indikatorlys for 
telekommunikasjonsapparater; sikringer for 
telekommunikasjonapparater; fiberoptiske 
telekommunikasjonsapparater; bærbare 
telekommunikasjonsapparater; programmerbare 
telekommunikasjonsapparater; elektrisk 
telekommunikasjonsapparater; elektroniske 
telekommunikasjonsapparater; transmitter 
[telekommunikasjon]; digitale 
telekommunikasjonsapparater; senderapparater 
[telekommunikasjon]; telekommunikasjonsutstyr for 
bruk med digitale og analoge signaler; 
telekommunikasjonsutstyr for bruk med mobile 
nettverk; telekommunikasjonsinstrumenter for bruk i 
mobile radionettverk; telekommunikasjonsapparater i 
form av smykker; telekommunikasjonsmaskiner og -
apparater; telekommunikasjonsenheter og -apparater; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjonsnettverk; 
telekommunikasjonsbrytere; programvare for styring av 
web-innhold [WCM]; uSB-webnøkler for automatisk 
start av forhåndsprogrammerte webadresser; 
programvare for webapplikasjoner; programvare for 
søkemotoroptimalisering; markedsføringsprogramvare 
for søking; dataprogramvare for å opprette søkbare 
databaser; elektronisk utstyr for å søke etter miner; 
programvare for å lage søkbare databaser med 
informasjon og data; dataprogrammer for å søke 
innholdet i datamaskiner og datanettverk via 
fjernstyring; dataprogramvare som muliggjør søking på 
globale datanettverk; elektroniske og magnetiske ID-
kort for bruk i forbindelse med betaling av tjenester; 
søkere [for kameraer]; søkere for kameraer; søkehoder; 
søkemotorprogramvare; webserverprogramvare; 
webkameraer; multifunksjonskort for finansielle 
tjenester; dataprogrammer for prosjektledelse; 
programvare for forretningsledelse [ECM]; 
dataprogramvare for å organisere og vise digitale bilder 
og fotografier; antivirusprogramvare; generatorer for 
tidsdata; apparater for behandling, overføring og 
lagring av databaseinformasjon; elektroniske 
databrikker for produksjon av integrerte kretser; 
interaktiv dataprogramvare som gir navigasjons- og 
reiseinformasjon; maskinlesbare dataprogrammer for 
bruk i reproduksjon av musikk; grensesnittkort for 
databehandlingsutstyr i form av trykte kretser; interaktiv 
dataprogramvare som muliggjør utveksling av 
informasjon; tomme elektroniske databrikkekort [tomme 
smartkort]; virtuelt privat datanettverk [VPN] -
maskinvare; virtuelt privat datanettverk [VPN] -
operativsystemprogramvare; interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; rengjøringsartikler for magnetiske eller 
optisk databærere; undervisningsmanualer i form av et 
dataprogram; etuier tilpasset nettbok-datamaskiner; 
skrifttypefonter på magnetiske databærere; 
håndleddstøtter for bruk med datatastaturer; kjølere til 
prosessorer for databehandlingsapparater; 
minneenheter for bruk med databehandlingsutstyr; 
armstøtte for bruk med datamaskiner; printere for bruk 
med datamaskiner; hodetelefoner for bruk med 
datamaskiner; støvdeksel for datamaskiner, formet; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble 
datanettverksbrukere; tomme disketter for 
datamaskiner; tomme plater for datamaskiner; 
bærevesker tilpasset for datamaskiner; hyllestativer 
tilpasset for datamaskinvare; kjøleelementer for bruk i 
datamaskiner; platestasjoner og drivere for 
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datamaskiner; programvare for nettskybasert 
databehandling; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
dataoverføring; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
datastyring; nedlastbar programvare for datakraft; 
antirefleksfiltre for TV- og dataskjermer; fleksible 
flatskjermer for datamaskiner; bærevesker til mobile 
datamaskiner; batteriladere for bærbare datamaskiner; 
forseglede diskettomslag til dataplater; programvare for 
bruk i datatilgangskontroll; deksel (formet) for 
datamaskiner; nedlastbare skjermsparere for 
datamaskiner; hjelpeprogrammer for å utføre 
datasystemdiagnostikk; skjermfiltre for datamaskiner og 
fjernsyn; bærbare harddiskstasjoner for datamaskiner; 
nedlastbare verktøy for datamaskiner; kjøleputer for 
trådløse datamaskiner; applikasjonsprogramvare for 
skybaserte datatjenester; tomme blekkpatroner for 
datamaskinskrivere; tomme harddisker for 
datamaskiner; dokkingstasjoner for bærbare 
datamaskiner; elektroniske komponenter for 
datamaskiner; håndleddstøtte for brukere av datamus; 
magnetiske og optiske databærere; magnetooptiske og 
optiske databærere; cD-platestasjoner for 
datamaskiner; cD-stasjoner til datamaskiner; 
programvare for 3D-datagrafikk; etuier tilpasset 
datamaskiner; festebraketter tilpasset dataskjermer; 
festebraketter tilpasset datamaskiner; nettverkstilsluttet 
datalager [NAS]; forhåndsinnspilte magnetiske 
databærere; tynn klient datamaskiner; magnetisk 
databærere, innspillingsplater; tomme magnetiske 
databærere; krypterte elektroniske databrikkekort; alt-i-
ett-datamaskiner; programvare for dataskjermsparing; 
utvidelseskort for datamaskiner; styreplater for 
datamaskiner; harddisker for datamaskiner; platelager 
for datamaskiner; faksmodemkort for datamaskiner; 
grensesnittmoduler for datamaskiner; programvare for 
datatelefoni; deksler for datamaskintastaturer; 
applikasjonsprogramvare for datamaskiner; 
sentralprosessorenheter for datamaskiner; skjermer for 
datamaskiner; programvare for 
databasesynkronisering; støvdeksler til datamaskiner; 
programmeringsenheter for datamaskiner; apparater til 
dataformidling; bygningskomponenter for 
datamaskiner; komponenter for datamaskiner; 
kontrollprogramvare for datamaskinskrivere; 
utdanningsapplikasjoner for datamaskiner; 
programvare for datahåndtering; programvare for 
datautvinning; dokkingstasjoner for datamaskiner; 
lagringsstativer for datamaskinplater; minner for 
databehandlingsutstyr; lagringsapparater for 
dataprogram; oppringingsenheter for datanettverk; 
maskinvare for datakommunikasjon; programvare til 
databaseservere; joysticker for datamaskiner; 
terminaler for databehandling; stativer for datautstyr; 
styringsenheter for datamaskiner; maskinvare for 
dataminne; programmer for datamaskiner; apparater 
for datamaskingrensesnitt; kretskort for datamaskiner; 
tilleggskort for datamaskiner; grafikkort for 
datamaskiner; grensesnittenheter for databusser; 
kjøleelementer for datamaskiner; omslag for 
datalagringsenheter; dokumentskrivere for 
datamaskiner; etuier til datalagringsenheter; 
klokkegeneratorer for datamaskiner; faxmodemkort for 
datamaskiner; datterkort for datamaskiner; skjermfilter 
for dataskjermer; beskyttelsesfilm for dataskjermer; 
antirefleksfiltre for datamonitorer; skrivehoder for 
dataskrivere; grensesnittkort for databehandlingsutstyr; 
programvare for datatavler; plateskiftere for 
datamaskiner; grensesnitt for datamaskiner; 
diskettstasjon [for datamaskiner]; parallellporter for 
datamaskiner; høyttalere for datamaskiner; tastaturer 
for datamaskiner; hukommelseslager for datamaskiner; 
stasjonære datamaskiner; bufferminneenheter 
[datamaskinvare]; maskinlesbare databærere; 
minnekort [datamaskinvare]; håndholdte datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; interaktiv 
databaseprogramvare; stavekontroll (dataprogram); 
interaktive databaser; innspilte datafiler; mikrokretser 
(databærere); elektroniske databaser; arbeidsstasjoner 
[datamaskiner]; mobile datakommunikasjonsapparater; 

elektronisk databehandlingsutstyr; dreibare 
datamaskinstativer; mobile dataapparater; optiske 
datalagringsstasjoner; interaktive 
dataoverføringsapparater; synkrone dataenheter; 
optiske datalinker; arbeidsstasjoner [dataenheter]; 
interaktive datasystemer; elektroniske databærere; 
nettbrett [datamaskiner]; berøringsfølsomme 
dataskjermer; meldetrykker (datalogger); mikrobrikker 
[datamaskinvare]; nedlastbar datagrafikk; 
kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; trådløs 
datamus; magnetiske databærere; optiske databærere; 
kroppsbårne datamaskiner; mobile datamottakere; 
serielle dataporter; monitorer [datamaskinvare]; drifts- 
og brukerinstruksjoner lagret i digital form for 
datamaskiner og dataprogramvare, spesielt på 
disketter eller CD-ROM; nedlastbart 
datasikkerhetsprogramvare; digital musikk (nedlastbar) 
fra en datastyrt database eller internett; 
mønstergjenkjennende systemer bestående av 
databrikker, datamaskinvare og programvare; 
elektroniske databaser spilt inn på datamedia; 
forhåndsinnspilte databærere for bruk med 
datamaskiner; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; videospill 
[dataspill] i form av dataprogrammer som er lagret på 
databærere; trådløse kontrollenheter for 
fjernovervåking og kontroll av funksjonen og statusen til 
sikkerhetssystemer; festesnor for sikkerhetsformål for 
beskyttelse mot fall; programvare for kontroll av 
bygningsmiljø-, tilgang- og sikkerhetssystemer; kodete 
kort med sikkerhetsfunksjoner for identifikasjonsformål; 
integrerte elektroniske sikkerhetssystemer for 
landkjøretøyer; elektriske og elektroniske 
sikkerhetsinnretninger og instrumenter; biologiske 
sikkerhetsskap for laboratoriebruk; elektroniske 
sikkerhetssystemer for hjemmenettverk; linekastere for 
sikkerhets- og redningformål; tilgang til 
sikkerhetsenheter (automatisk); brannsikre 
bilkjøringsdrakter for sikkerhetsformål; selvklebende 
sikkerhetstape [magnetisk]; klebende sikkerhetstape 
[kodet]; svømmebrett for sikkerhetsformål; 
kroppsskannere for sikkerhetsformål; røntgenmaskiner 
for sikkerhetsscreening; kontrollpanel for 
sikkerhetsalarmer; tastaturer for sikkerhetsalarmer; 
bevegelsessensorer for sikkerhetslys; fotoceller for 
sikkerhetsbelysning; apparater for 
sikkerhetsovervåking; beskyttelses- og sikkerhetsutstyr; 
termiske sikkerhetsbrytere; holografiske 
sikkerhetsapparater; automatiske sikkerhetsbarrierer; 
brannstiger [sikkerhetsutstyr]; elektroniske 
sikkerhetsmerker; signallamper [sikkerhetsutstyr]; 
biologiske sikkerhetsskap; blinkende sikkerhetslys; 
personlige sikkerhetsalarmer; dataprogramvare for bruk 
på håndholdte mobile digitale elektroniske enheter og 
annen forbrukerelektronikk; dataprogramvare for 
mobilapplikasjoner som muliggjør interaksjon og 
grensesnitt mellom kjøretøy og mobile enheter; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kundene få 
tilgang til bankkontoinformasjon og fullføre 
banktransaksjoner; dataprogramvare for å muliggjøre 
levering av elektroniske medier via 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å 
muliggjøre levering av elektroniske medier via internett; 
dataprogrammer for interaktiv TV og for interaktive spill 
og / eller quizspill; dataprogramvare for biometriske 
systemer for identifisering og autentisering av personer; 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av fjernnett (WAN); datamaskinvare og 
programvare for oppsett og konfigurasjon av lokalnett 
(LAN); dataprogramvare for streaming av audiovisuelt 
medieinnhold over internett; dataprogramvare som gjør 
det mulig å spille spill; dataprogramvare for GPS-
systemer [Global Positioning Systems]; 
dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaapplikasjoner; 
dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller 
Internettmeldinger; dataprogramvare som muliggjør 
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overføring av bilder til mobiltelefoner; dataprogrammer 
for produksjon av grafikk for salgsfremmende formål; 
dataprogrammer for å gi sikt til alle sider av kjøretøyet; 
dataprogramvare for bruk i støttesystemer for 
medisinske avgjørelser; dataprogramvare for 
konvertering av dokumentbilder til elektroniske 
formater; dataprogramvare for administrasjon av online 
spill og spilling; dataprogrammer som muliggjør 
telekonferanser, videokonferanser og 
videotelefontjenester; databærere som inneholder 
lagrede typografiske skrifttyper; dataprogramvare 
relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; 
dataprogramvare relatert til det medisinske feltet; 
dataprogramvare for laging og redigering av musikk og 
lyder; dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og 
video; dataprogramvare lastet ned fra internett; 
datastyrte apparater for analyse av kjøretøymotorer; 
dataprogramvare for kommunikasjon mellom 
mikrodatamaskiner; datamaskiner til bruk med sykler; 
datakort for lokalnett [LAN]; datasystemer for 
automatisert kjøretøyskontroll; dataprogramvare for 
behandling av markedsinformasjon; dataapplikasjoner 
for automatisk bilparkeringskontroll; dataprogramvare 
for å betjene biler; dataprogramplattformer, innspilte 
eller nedlastbare; datastyrte klokker med 
fingeravtrykkgjenkjenning; dataprogramvare, fastvare 
og maskinvare; datanettverkshub, brytere og rutere; 
datadokumentasjon i elektronisk form; dataopptakere 
for biler; databrikker for multiprosessorer; 
dataprogrammer for regnearkbehandling; 
dataterminaler for bankformål; dataarbeidsstasjoner 
[maskinvare]; datahovedkretskort og datterkort; 
dataperiferiutstyr og tilbehør; datamaskinvare og 
fastvare; datakommunikasjonsapparater og -
instrumenter; dataloggere og -opptakere; 
datakomponenter og -deler; datalagringsenheter og 
media; datakomponenttesting- og kalibreringsutstyr; 
dataplugin-kort; dataprogramvare for tilgang til 
informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et 
globalt datanettverk; datamus; 
dataprogramvareprodukter; databrikkekort; 
databrikkekortlesere; dataoperativsystemprogramvare; 
datafastvare; datanettverksservere; 
datalagringsapparater; databerøringsskjermer; 
datakabler; datadisketter; datatastaturkontrollere; 
datagjenvinningsenheter; datalagringsprogrammer; 
datadrakter; datatavler; dataterminaler; datanettverk; 
datautvekslingsenheter; 
datakommunikasjonsmottakere; databuffere; 
dataoverføringsnettverk; databaser; 
dataoverføringskabler; datakonverteringsapparater; 
datatelefoniutstyr; dataplotter; datalagringsskiver; 
databasemotorer; databrytere; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
datainnsamlingsapparater; datainngangsterminaler; 
datalagringsmedier; datakassetter; 
datautgangsterminaler; datakommunikasjonsapparater; 
datasynkroniseringskabler; dataprogramvarepakker; 
databrikkeinduktorer; datalogger; datatastaturer; 
datahansker; databrikkesett; dataskjermrammer; 
databehandlingsapparater; dataoperativprogrammer; 
dataoperativprogramvare; datanettverksbrytere; 
datanettverksbroer; dataskjermer; 
dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareutviklingsverktøy; datasystemer; 
dataoperativsystemer; datanettverksmaskinvare; 
datanettverksrutere; dataservere; 
datagrafikkprogrammer; dataprosessorer; 
datakomprimeringsprogramvare; datalagringsenheter; 
datanettverkshub; datanettverksadaptere; databrikker; 
dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger 
som kan lastes ned fra det globale datanettverket; 
dataprogramvare som bistår datamaskiner i utrulling av 
parallelle applikasjoner og utføring av parallelle 
beregninger; datastativer som er spesialdesignet for å 
romme en datamaskin, skriver og utstyr; 
dataprogramvare for bruk i migrering mellom 
forskjellige operativsystemer på datanettverk; 
dataprogramvare som kan lastes ned fra globale 

datanettverk; dataprogramvare for overvåking av barns 
bruk av datamaskiner og internett; dataprogramvare for 
kommunikasjon med brukere av håndholdte 
datamaskiner; databehandlingprogrammer innregistrert 
på maskinlesbare databærere; databærere for 
datamaskiner med registrert programvare; 
dataprogrammer og dataprogramvare for elektronisk 
verdipapirhandel; dataprogramvare for vedlikehold og 
drift av datasystemer; dataprogramvare for lydkontroll  
og betjening av datamaskinen; dataprogramvare for 
datamaskinstøttet programvareteknikk; datanettverk og 
datakommunikasjonsutstyr; datakort for lokalnett [LAN] 
for å koble bærbare dataenheter til datanettverk; 
dataprogrammer for fjernsøking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer for 
fjerntilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 
dataprogramvare for overføring av posisjoneringsdata; 
sikkerhetsklær med høy grad av synlighet (hi-viz); 
sikkerhetsseler, andre enn for kjøretøy eller for 
sportsformål; sikkerhetshansker for beskyttelse mot 
ulykker eller skade; sikkerhetsseler, andre enn for 
bilseter eller sportsutstyr; sikkerhetsutstyr for bruk ved 
slukking av skogbranner; sikkerhetsapparater [for å 
hindre ulykker eller skader]; sikkerhetssignaler 
[hørbare], unntatt for kjøretøy; sikkerhetsalarmer [andre 
enn for kjøretøy]; sikkerhetsalarmsystem [annet enn for 
kjøretøy]; sikkerhetslysgardiner for 
perimeteradgangskontroll [PAC]; sikkerhetslysgardiner 
for arealkontroll [AAC]; sikkerhetsenheter for 
tilgangskontroll (elektrisk); sikkerhetsapparat for 
behandling av lydsignaler; sikkerhetsvester for 
vannskikjøring; sikkerhetsapparater for heiser; 
sikkerhetslåser [elektriske]; sikkerhetssignaler 
[mekaniske]; sikkerhetssignaler [lysende]; 
sikkerhetsovervåkingsapparater [elektriske]; 
sikkerhetsreléer [elektriske]; sikkerhetsmerker 
[kryperingsanordninger]; sikkerhetskontakter; 
sikkerhetsalarmer; sikkerhetskontrollapparater; 
sikkerhetsprogramvare; sikkerhetsmarkør; apparater og 
instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, 
bilder og data, både i digital og analog form; 
programvare utvidet virkelighet for bruk i mobile 
enheter for integrering av elektroniske data med 
virkelige omgivelser; apparater for opptak, overføring, 
mottak, behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og 
data; apparater for kringkasting, opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data eller bilder; apparater for 
opptak, overføring, behandling og reproduksjon av lyd, 
bilder eller data; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, data og bilder; 
elektroniske apparater for trådløst mottak, lagring og 
overføring av data og meldinger; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
sentrale behandlingsenheter for behandling av 
informasjon, data, lyd eller bilder; apparater for 
nedlasting av lyd, video og data fra Internett; apparater 
for verifisering av data på magnetisk krypterte kort; 
apparater for kringkasting av lyd, data eller bilder; 
trådløse kommunikasjonsenheter for tale, data eller 
bildeoverføring; kort inneholdende elektronisk innspilte 
data; klokkeremmer som kommuniserer data til 
smarttelefoner; intelligente portaler for forbehandling av 
data; instrumenter for undersøkelse av fysiske data; 
luftbårne instrumenter til innsamling av data; tomme 
kassetter for lagring av data; cD-er som inneholder 
data; enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 
innvendige kjølevifter for datamaskiner [maskinvare]; 
innregistrerte dataprogramvarer for sikker kjøring; 
optiske databærere med innspilt programvare; 
informasjonsteknologisk og audiovisuelt, multimedia og 
fotografisk utstyr; måle- og kontrollenheter for 
klimaanleggsteknologi; benskinner for beskyttelse mot 
skader [annet enn sportsartikler eller deler av 
sportsdrakter]; sportsbager spesialtilpasset for å 
inneholde beskyttelseshjelmer; sportsbriller; 
elektroniske publikasjoner innen interaktiv teknologi; 
kontrollapparater for elektriske motorer [kontroll eller 
overvåking]; elektroniske styrekretser for elektriske 
varmeovner; elektroniske styrekretser for elektriske 
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vifter; apparat for diagnostisering av elektriske anlegg; 
drosselspoler for bruk i elektriske apparater; 
utladningsrør, elektriske, unntatt for belysning; 
kontakter, elektriske, av edelt metall; omformere i form 
av elektriske adaptere; hot Sticks [Elektriske 
beskyttelsesanordninger]; skap tilpasset elektriske 
apparater; ladere for elektriske batterier; låser for 
kjøretøy, elektriske; detektorer for elektriske målere; 
batterier for elektriske kjøretøy; styringsenheter for 
persienner [elektriske]; forbindelsesanordninger for 
elektriske kabler; kasser for elektriske apparater; 
apparater for resultatvisning [elektriske]; reiseadaptere 
for elektriske kontakter; låseenheter med 
utløsermekanisme, elektriske; hanplugger for elektriske 
kabler; kombinasjonslåser, ikke av metall (elektriske); 
kabelforbindelser for elektriske kabler; styringsenheter 
for elektriske gjerder; forkoblinger til elektriske 
belysningsarmaturer; komponenter for elektriske 
kretser; koblingsmoduler for elektriske 
kontrollanordninger; strømforsynere til elektriske 
gjerder; trykkvekslere for elektriske transformatorer; 
koblingsbokser for elektriske ledninger; koblinger for 
elektriske tilkoblinger; hylstre for elektriske ledninger; 
identifikasjonsmarkører for elektriske kabler; 
koplingskasser for elektriske ledninger; rør for 
elektriske kabler; markører for elektriske ledere; 
kabelskjøter for elektriske kabler; låser (elektriske) for 
sykler; testere for elektriske kretser; omformere for 
elektriske støpsler; plater for elektriske akkumulatorer; 
identifikasjonshylstere for elektriske ledninger; 
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger; 
forbindelsesmuffer for elektriske kabler; holdere for 
elektriske spoler; hylstre for elektriske kabler; 
identifikasjonstråd for elektriske ledninger; deksler for 
elektriske kontakter; gitter for elektriske akkumulatorer; 
kanalsystem for elektriske kabler; fleksible flatkabler, 
elektriske; gummibelagte elektriske ledninger; 
temperaturkontrollapparater [elektriske brytere]; trykte 
elektriske kretser; topografiske apparater [elektriske]; 
lineære aktuatorer [elektriske]; lyddempere [elektriske 
komponenter]; tilkoblingsblokker [elektriske kabler]; 
emaljerte elektriske ledninger; kombinasjonslåser av 
metall [elektriske]; plastbelagte ledninger [elektriske]; 
isolerte elektriske koblinger; oppladbare elektriske 
batterier; gjengede elektriske kabelkoblinger; 
avbruddsfrie elektriske strømforsyninger; 
parasittdrepende apparater, elektriske; måleapparater 
for termisk energi; elektrisk kabling; elektrisk 
bryterutstyr; skipslogger [elektrisk]; metallkanaler 
[elektrisk]; instrumentpaneler [elektrisk]; 
monteringsledninger [elektrisk]; trykknappbrytere 
(elektrisk -); målsøkere [elektrisk]; overvåkingsapparat 
[elektrisk]; terminalkontroller [elektrisk]; kontakttavler 
(Elektrisk -); rotasjonsbrytere (elektrisk); 
monteringsvugger [elektrisk]; resultatopptakere 
[elektrisk]; stikkontakter [elektrisk]; koplingskasser 
[elektrisk]; prosesstyringsenheter [elektrisk]; 
programmeringsenheter (Elektrisk -); skjøtebokser 
[elektrisk]; jordingstestledninger [elektrisk]; testere for 
dieseloljeutslipp; olje-vannivå sensorer; olje-vann 
termistorer; oljenivåmålere; akkumulatorer for 
fotoelektrisk kraft; spenningsregulatorer for elektrisk 
kraft; apparater for distribusjon av elektrisk kraft; 
kameraer for overvåking og inspeksjon av utstyr i et 
atomkraftverk; fotoelektriske apparater og installasjoner 
for generering av solenergi; fotoelektriske apparater for 
generering av elektrisitet; kalibrerte fotoelektriske 
referanseceller; fotoelektriske celler; pyroelektriske 
infrarøde sensorer; fotoelektriske solcellemoduler; 
piezoelektriske vibrasjonsgyroskoper; piezoelektriske 
tennere; piezoelektriske transdusere; fotoelektriske 
sensorer; piezoelektriske sensorer; piezoelektriske 
brytere; programvare for håndtering av arbeidskraft; 
trådløse kontroller for ekstern overvåking og styring av 
funksjon og status for andre elektriske, elektroniske og 
mekaniske enheter eller systemer; neonlysindikatorer 
for bruk i elektriske kretser; fleksible hylstre for 
elektriske ledere; isolerte kabler for elektriske 
installasjoner; merkelapper for identifisering av 

elektriske ledninger; elektriske kretser og kretskort; 
elektriske og elektroniske innbruddsalarmer; elektriske 
sikringsbokser; elektriske kontaktsikringer; elektriske 
likerettere; elektriske grenbokser; elektriske 
forgreningsbokser; elektriske pinnehoder; elektriske 
koblingskabler; elektriske grammofonmotorer; 
elektriske koblingsmuffer; elektriske oscillatorer; 
elektriske forsinkelseslinjer; elektriske 
strømtransformatorer; elektriske frekvensomformere; 
elektriske strømsensorer; elektriske mottakere; 
elektriske lagringsapparater; elektriske releer; 
elektriske koblinger; elektriske ledningsnett; elektriske 
kabelhoder; elektriske distribusjonsskinner; elektriske 
forsterkere; elektriske reduksjonstransformatorer; 
elektriske veieapparater; elektriske testapparater; 
elektriske støpsler; elektriske sensorer; elektriske 
signalapparater; elektriske navigasjonsinstrumenter; 
elektriske trykkbrytere; forsterkere for servomotorer; 
kontroller for servomotorer; dekkbalanseringsmaskiner 
for landkjøretøyer; dekkbalanseringsenheter for 
landkjøretøyer; innbruddsalarmer, andre enn for 
kjøretøyer; hjelmer med elektroder, andre enn for 
medisinske formål; startkabler for motorer; 
kraftforsyningsenheter [transformatorer]; 
solcellepaneler; solcellemoduler; solenergitelefoner; 
solskinnsmålere; solceller og -moduler; solfangere for 
strømproduksjon; solbatterier til husholdningsbruk; 
solcelledrevne oppladbare batterier; solceller for 
generering av strøm; solbatterier til industriell bruk; 
dynamometre [kraftmålere]; digitale kraftmålere; 
beskyttelse for kraftledninger; forbehandlingsapparater 
for kraftledninger; avbruddsfrie 
strømforsyningsapparater [batteri]; batterikar; 
batteripakker; batteritestere; batterier; batterikasser; 
batteriladere; batteriledninger; batteriklemmer; 
batteriadaptere; batteristartere; batteriseparatorer; 
batteriforvarmere; battericeller; batterikabler; 
batteriladekabler [Startkabler]; batterier for 
lommelykter; batterier for kjøretøy; batteriladere for 
motorkjøretøyer; batterier for mobiltelefoner; 
batterilader for nettbrett; batterier til telefoner; 
batteriladere for hjemmevideospillmaskiner; batterier 
for projektorer; batteriladere for mobiltelefon; 
batteriladere drevet av sollys; elektriske batterier for 
strømforsyning til elektriske kjøretøy; digitale 
funksjonelle generatorer; elektriske 
strømforsyningsenheter; elektriske fordelere; elektriske 
sikringer; elektriske ledninger; elektriske 
kraftfordelingsblokker; elektriske batterier; elektriske 
akkumulatorer; hjelmer for amerikansk fotball; 
elektroniske simulatorer for sportstrening [maskinvare 
og programvarebasert undervisningsapparat]; 
multipleksere for multimedia; dMB-fjernsyn (digital 
multimedia kringkasting); interaktiv 
multimediaprogramvare for spilling; 
multimediaprogramvare spilt inn på CD-ROM; 
multimedianavigasjonssystemer for kjøretøy; 
multimediaspillere for biler; multimediaapparater og -
instrumenter; multimediaprogramvare; 
multimediaterminaler; multimediaprojektorer; 
multimediaakselleratorkort; terminaler for 
radiotelefoner; internet Protocol TV; internett-roboter i 
form av dataprogrammer; internett-
tilgangsprogramvare; internett-telefoner; 
internettelefoner; kraftopptakere; 
kraftkondisjoneringsapparater; 
kraftoverføringsapparater; fotoelektriske installasjoner 
for generering av elektrisitet [fotoelektriske kraftverk]; 
kraftreléer til utendørs bruk; energikontrollenheter; 
energiregulatorer; spillprogramvare som genererer eller 
viser resultatet av innsatsen på spillmaskiner; 
magnetiske feltgeneratorer, andre enn for medisinsk 
bruk; apparater for generering av gass for 
kalibreringsformål; luft- og gassgeneratorer for 
vitenskapelige laboratorieeksperimenter; programvare 
for generering av virtuelle bilder; apparater for 
generering av virtuelle bilder; bærbare solcellepaneler 
for generering av elektrisitet; likerettere for 
vekselstrømgeneratorer; gassgeneratorer for 
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laboratoriebruk; elektroniske nummergeneratorer; 
talegeneratorer; synkroniseringsgeneratorer; 
ultrakondensatorer for energilagring; strømforsynere til 
energiomformere; elektriske kontrollenheter for 
energistyring; apparater for å forbedre 
energieffektiviteten; mikrobølgesendere for levering av 
radioprogrammer og meldinger; antenner for sending 
av radiobølger; innbruddssensorer med mikrobølger; 
mikrobølgedetektorer [radar]; mikrobølgeovner for 
laboratoriebruk; mikrobølgefølerapparater; bølgeledere 
for høyeffekt strålelevering; bølgemålere; 
distansemålere; distribusjonsforsterkere; apparater og 
instrumenter for leding av strømdistribusjon; apparater 
og instrumenter for fordeling av strømdistribusjon; 
apparater og instrumenter for transformering av 
strømdistribusjon; apparater og instrumenter for 
akkumulering av strømdistribusjon; apparater og 
instrumenter for regulering av distribusjon av 
elektrisitet; elektroniske distribusjonssystemer for lyd- 
og videosignaler; programvare til digital distribuert 
lagring; instrumenter for distribusjon av strøm; paneler 
for distribusjon av elektrisitet; biometrisk programvare; 
plastbioreaktorer for éngangsbruk for cellekultur; plagg 
for beskyttelse mot biologiske farer; fottøy for 
beskyttelse mot biologiske farer; bioreaktorer for 
celledyrking for vitenskapelig forskning; bioreaktor for 
celledyrking; bioreaktorer for forskningsbruk; 
bioreaktorer for cellekulturer; biometriske pass; 
biometriske fingeravtrykkslesere; biometriske 
stemmegjenkjenningssystemer; biometriske 
retinalskannere; biometriske skannere; biometriske 
adgangskontrollsystemer; biologiske mikroskoper; 
biometriske identifikasjonssystemer; 
bioinformatikkprogramvare; biosensorer; programvare 
for integrering av kontrollsegment; programvare for 
planlegging, integrering og optimalisering av smart city-
applikasjoner; operativsystemprogrammer for smart-
TV; smart produksjonsprogramvare; tomme integrerte 
kretskort [tomme smartkort]; skjermbeskytter av herdet 
glass for smarttelefoner; smarttelefoner; smartringer; 
smartbriller; smartklokker; dashbordmatter utformet for 
å holde mobiltelefoner og smarttelefoner; 
beskyttelsesfilmer av flytende krystall for 
smarttelefoner; vanntette etuier for smarttelefoner; 
programvare for smartkontrakter; ladere for 
smarttelefoner; læretuier for smarttelefoner; 
operativsystemprogrammer for smarttelefoner; 
tastaturer for smarttelefoner; etuier for smarttelefoner; 
beskyttelsefilm for smarttelefoner; deksler for 
smarttelefoner; krypterte smartkort; tomme smartkort; 
smarttelefoner i form av en klokke; smarttelefoner i 
form av briller; smarttelefoner med utvidbare skjermer; 
smartkontroller for produksjonssystem; smartmålere; 
smartlåser; smartarmbånd; smarthengelås; 
smartdørlåser; smarthøyttalere; smartkortlesere; 
naturgassalarmer; programvare for å konvertere 
naturlig språk til maskinlesbare kommandoer; 
livredingskapsler for bruk ved naturkatastrofer; 
intercom med ledede bølger; bølgeledere; 
vandrebølgerør; mikrobølgerør; mikrobølgekontakter; 
mikrobølgekommunikasjonsapparater; maser 
[mikrobølgeforsterkere]; akustiske overflatebølgefiltre; 
atomdetektorer for påvisning av strålingspartikler; 
robotstyrte elektriske kontrollapparat; 
sammenkoblingsenheter [elektriske kontakter]; 
nivåregulatorer [elektriske apparater]; isolerte elektriske 
kabler; mineralisolerte elektriske kabler; signalklokker, 
elektriske; hengelåser, elektriske; trykkbrytere 
(elektriske -); strømforsyningsenheter (elektriske); 
rørkoblinger [elektriske]; tilkoplingskort [elektriske]; 
prøvestaver [elektriske]; kabelbokser (elektriske -); 
støpsler, stikkontakter og andre kontakter [elektriske 
tilkoblinger]; apparater til informasjonslagring [elektriske 
eller elektroniske]; kabler for elektriske og optiske 
signaloverføringssystemer; 
temperaturstyringsapparater [elektriske brytere] for 
kjøretøy; fleksible hylstre for elektriske kabler; 
mekaniske låser, ikke av metall [elektriske]; sendere for 
overføring av elektriske signaler; apparater for 

lokalisering av mål [elektriske]; merkelapper for 
identifisering av elektriske ledere; 
temperaturkontrollapparat [elektriske brytere] for 
maskiner; merker for identifisering av elektriske kabler; 
sirkulatorer [elektriske eller elektroniske komponenter]; 
kontrollstasjoner (fjernstyrte, elektriske eller 
elektroniske -); mekaniske låser av metall [elektriske]; 
overvåkingsenheter [elektriske]; 
nettovervåkingsapparater (Elektriske -); ikke-elektriske 
nødsignal; strømfordelere [elektriske]; 
målsporingsenheter [elektriske]; 
målovervåkingsapparater [elektriske]; strømdelere 
[elektriske]; bryterpaneler [elektriske]; 
kontrollinstallasjoner (elektriske -); metalllåser 
[elektriske]; kontrollmoduler, elektriske; elektriske 
regulatorer for automatisk betjening av ventiler; 
elektriske kabler for overføring av lyder og bilder; 
elektriske og elektroniske effektpedaler for 
musikkinstrumenter; elektriske installasjoner for 
fjernstyring av industrioperasjoner; elektriske 
installasjoner for å forhindre tyveri; elektriske skinner 
for montering av lys; elektriske betjeningsenheter for 
ventiler; elektriske apparater for tilgangskontroll; 
elektriske styringsmekanismer for overrislingsanlegg; 
elektriske støpsler og stikkontakter; elektriske 
kommunikasjonsmaskiner og -instrumenter; elektriske 
og elektroniske komponenter; elektriske ledninger av 
metallegeringer; elektriske interaktive tavler; elektriske 
målebånd [måleinstrumenter]; elektriske celler og 
batterier; elektriske og elektroniske musikkeffektutstyr; 
elektriske kabler og ledninger; elektriske 
spenningstestere; elektriske konnektorhus; elektriske 
omformere; elektriske kontrollpaneler; elektriske 
tidsbrytere; elektriske røykvarslere; elektriske 
motstandstråder; elektriske nettransformatorer; 
elektriske sendere; elektriske kontrollapparater; 
elektriske styringsenheter; elektriske strømmålere; 
elektriske termostater; elektriske strømbrytere; 
elektriske kontrollventiler; elektriske kretsbrytere; 
elektriske brytere; elektriske terminatorer; elektriske 
adapterkontakter; elektriske boostere; elektriske 
motstandsspoler; elektriske stikkontakter; elektriske 
blinklysbrytere; elektriske kabelinstallasjoner; elektriske 
terminalkonnektorer; elektriske adapterkabler; 
elektriske kommunikasjonsapparater; elektriske 
shuntbokser; elektriske kontrollbokser; elektriske 
røykvarsler; elektriske adgangskontrollsystemer; 
elektriske kabelkanaler; elektriske kontrollkretser; 
elektriske telefonledninger; elektriske kontakter; 
elektriske leketogtransformatorer; elektriske 
ringeklokker; elektriske kretskort; elektriske gjerder; 
elektriske adaptere; elektriske ledere; elektriske vekter; 
elektriske lysbrytere; apparater og instrumenter for 
akkumulering og lagring av elektrisk strøm; 
fotoelektriske apparater for konvertering av solstråling 
til elektrisk strøm; enheter for styring av elektrisk strøm; 
mekaniske låser med dreieskive [elektrisk]; lysrør for 
elektrisk lys; elektrisk og elektronisk 
videoovervåkingsinnstallasjoner; lastceller; 
veiecelleomformere; titreringsceller; radioer drevet med 
solcellestrøm; solcellepaneler for produksjon av 
elektrisitet; silisiumskiver for solceller; krystallinske 
silisiumsolceller; tørrceller; fotoceller; solceller; 
solcelleskiver; elektrisk utstyr for genmodifisering av 
celler til forskningsformål; elektrolysatorer 
[elektrolytiske celler]; oppladbare celler; 
brenselscelleelektroder; brenselsceller; utløsere [foto-]; 
transpondere utstyrt med elektroniske betalingsenheter 
for kjøretøy; indikatorer, kontrollenheter og 
instrumenter for måling, deteksjon og overvåking; 
væskedoseringsenheter som måler mengdene som 
skal fordeles; gPS [Global Positioning System] -
sporings- og lokaliseringsenheter; gPS [Global 
Positioning System] -navigasjonsenheter; lydfølsomme 
kontrollenheter for belysningsapparater og 
instrumenter; elektroniske kontrollenheter for LED-
lamper og LED-lysarmaturer; trådløse 
kommunikasjonsenheter for overføring av 
multimedieinnhold; styringsenheter for skrivere med 
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portdeling; bærbare digitale radioenheter [DAB]; 
kroppsbårne kommunikasjonsenheter  i form av 
armbåndsur; automatiske kontrollenheter for 
bilparkering; vinkelmålere for innstilling av 
lydhodeenheter; balanseenheter for doble forsterkere; 
testenheter for hydrauliske systemer; 
monteringsenheter for kameraer; styringsenheter for 
videobåndredigering; kontrollenheter for termostater; 
styringsenheter for titrering; telemetrienheter for 
motorkjøretøyer; telemetrienheter for 
motorapplikasjoner; termiske kontrollenheter; optiske 
koblingsenheter; målsporingsenheter [elektroniske]; 
elektrooptiske koplingsenheter; elektroniske 
minneenheter; akustiske sammenkoblingsenheter; 
loran navigasjonsenheter; flyktige minneenheter; ikke-
flyktige minneenheter; elektroniske skjermenheter; 
håndholdte kommunikasjonsenheter; kontrollenheter 
(regulatorer); test- og kvalitetskontrollenheter; 
lydenheter og radiomottakere; tilkoblingsenheter 
(Elektriske -); tilgangskontrollenheter (Automatisk -); 
elektroniske kontrollenheter; bærbare 
flashminneenheter; elektroniske bildeenheter; 
bevegelsesfølsomme inngangsenheter; 
minnelagringsenheter; røntgenfotografier, andre enn for 
medisinske formål; objektiver for astrofotografi; 
videostrømmingsenheter; gasstrømmonitorer; 
høyspenningstrømforsyning; apparater for testing av 
luftstrøm; apparater for måling av luftstrøm; vesker som 
er spesialtilpasset kameraer og fotoutstyr; transparente 
filmer [fotografisk, eksponert] for overheadprojektorer; 
programvare for utvidet virkelighet for bruk i mobile 
enheter; programvare for elektroniske spill for 
håndholdte elektroniske enheter; stikkontakter for 
strømforsyning; vekselrettere for strømforsyning; 
reaktorer for strømvending; dC-strømforsyning; 
elektroniske strømforskynere; fastvare og 
enhetsdrivere; fotografiske og kinematografiske 
apparater og instrumenter; fotokameraer for umiddelbar 
produksjon av bilder; fotografiske medier [Eksponerte 
filmer]; fotografiske plater [eksponerte]; fotovoltaiske 
vekselrettere; fotografiske fremkallingsapparater; 
fotoioniske detektorer; fotofølsomme glass; 
fotoprojektorer; fotomasker; fotokopimaskiner; 
fotopotensiometre; fotomikroskoper; fotohalvledere; 
fotomultiplikatorrør; fotosensorer; fotorør; fotodioder; 
fotoskrivere; fotoresistorer; fotografiapparater; 
fotostativer for fotografiapparater; fototelegrafi 
[apparater for fototelegrafi]; fotokopieringsapparater og 
-maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; 
strømkilder koblet til lydapparater til bruk i 
motorkjøretøyer; strømadaptere til bruk i 
sigarettenneruttak i kjøretøy; strømforsyninger for 
smarttelefoner; strømbegrensende reaktorer; 
strømforsyninger til høyfrekvenskoblinger; 
strømbrytere; strømsamlere, elektriske; strømkoblere 
[elektrisitet]; strømvendere, elektriske; strømtestere; 
strømmålere; strømshunter; strømomformere; 
strømavbrytere; strømtester; strømreleer; 
strømtransformator; strømavtaker; strømmoduler; 
strømreguleringsapparater; strømindikatorer; 
strømbegrensere; strømledninger; strømkabler; 
strømadaptere; strømforsterkere; strømstyringsenheter; 
strømkontakter; innleggskassett [foto]; enheter for 
overføring av flere kontrollsignaler; enheter for opptak 
og fremkalling av bilder; enheter for lydgjenklang; 
enheter for alarmsentraler; enheter for gjenoppretting 
av lydsignalområdet; enheter for tidsprogrammering; 
likerettere for strøm; undervannskabler for strøm; trykk-
til-strøm omformere; analysatorer for elektrisk strøm; 
lysstrømmålere; lavspenningstrømforsyninger; 
reststrømsapparater; likestrømsomformere; 
massestrømsmålere; hovedstrømbrytere; 
massestrømssensorer; feilstrømbrytere; 
vekselstrømsadaptere; partikkelstrømmonitorer; 
partikkelgeneratorer; tidskodgeneratorer; 
tidsforsinkelsesgeneratorer; signalgeneratorer; 
funksjonsgeneratorer; mikrokontrollere for svakstrøm; 
kretser for sterkstrøm; diode for vekselstrøm; 
luftledninger for sterkstrøm; enheter for strømming av 

mediainnhold over lokale trådløse nettverk; materialer 
for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; apparater 
og instrumenter for kontroll av strømforsyningen; 
apparater og instrumenter for fordeling av 
strømforbruket; apparater og instrumenter for 
transformering av strømforbruket; apparater og 
instrumenter for akkumulering av strømforbruket; 
apparater og instrumenter for regulering av 
strømforbruket; bærbare strømforsyninger (oppladbare 
batterier); laminære strømningsskap for 
laboratoriebruk; apparater og instrumenter for 
strømforsyning; apparater for regulert strømforsyning; 
installasjoner for strømningskontroll [elektrisk]; aC/DC-
strømforsyning; spenning til strømomformere; 
elektroniske strømomformere; elektriske 
strømforsyninger; elektroniske strømstyringsenheter; 
elektriske strømningsmålere; kontinuerlige 
strømforsyningsapparater; elektriske 
strømforsyningstestere; spenningsstabiliserende 
strømforsyningsenheter; strømkabler for projektorer; 
strømforsyninger [batterier]; strømforsyningsenheter 
[batterier]; elektriske likerettere for strøm; skap med 
laminær strøm for laboratoriebruk; telematiske 
terminaler; telegrafiske overføringsapparater; 
telefondeksler [spesialtilpasset]; telefon ørestykker; 
telefonringetoner [nedlastbare]; elektroniske 
navigasjonssystemer; elektromekanisk programvare; 
elektroniske notisblokker; integrerte elektroniske 
systemer for biler for å unngå farer og kollisjoner; 
elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med apparater eller installasjoner for oppvarming; 
elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med apparater eller installasjoner for ventilasjon; 
elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk 
med apparater eller installasjoner for 
airconditionanlegg; kodede kort for bruk i elektronisk 
overføring av finansielle transaksjoner; programvare for 
operativ styring av bærbare magnetiske og elektroniske 
kort; integrerte kretsminnekort for bruk ved spilling av 
elektroniske musikkinstrumenter; videospillprogramvare 
og -manualer i elektronisk format solgt som en enhet; 
telefonkontakter; telefonkabelhoder; teleskoplinser; 
telefonforlengelseskontakter; telematikkapparater; 
telefonforlengelsesledninger; telefonkonsentratorer; 
telefonmodemer; telefonuttak; telefonkredittkort; 
telefonopptakere; telemetriapparater; elektroniske 
frekvensomformere for høyhastighets elektromotorer; 
elektronisk spillprogramvare for håndholdte 
elektroniske enheter; elektroniske dagbøker; 
elektroniske kretskort; elektroniske kretsplater; 
elektroniske kabler; elektroniske lysmålere; 
elektroniske styrekretser; elektroniske styreenheter; 
elektroniske numeriske skjermer; elektroniske 
merkelapper for varer; elektroniske låsemekanismer for 
safer; elektroniske vekter for kjøkkenbruk; elektroniske 
førerskjermsystemer for kjøretøy; elektroniske 
crossover-lydfilter; elektroniske interaktive tavler; 
elektroniske nøkler (fjernkontrollerte); elektroniske 
publikasjoner. [nedlastbare]; elektronisk papir 
(skjermenheter); elektroniske sporingsapparater og -
instrumenter; elektroniske globale 
posisjoneringssystemer; elektronisk post- og 
meldingsprogramvare; elektroniske visuelle 
displayenheter; elektroniske logiske kretser; 
elektroniske magnetiske opptaksmedier; elektroniske 
salgssystemer [EPOS]; elektronisk kodete 
identitetsarmbånd; elektronisk avgiftsinnkrevingsystem 
[ETC]; elektroniske integrerte kretser; elektroniske 
komponenter for spillmaskiner; elektroniske 
måleapparater for kraner; elektronisk 
tilgangskontrollsystem for bygninger; elektroniske 
terminaler for motorveisavgiftinnkreving; elektroniske 
grensesnitt for bevegelsessimulatorplattformer; 
elektroniske kontrollsensorer for motorer; elektronisk 
ballast for belysning; elektroniske styringssystemer for 
maskiner; elektroniske kort for bildebehandling; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
sporvekslere; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler; elektroniske apparater for 
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identifikasjon av dyr; elektronisk adgangskontrollsystem 
for automatiserte dører; elektroniske enheter med 
variabel hastighet; elektroniske enheter for overføring 
av lydsignaler; elektronisk ballast for betjening av 
utladningslamper; elektroniske karbondioksidmonitorer 
[andre enn for medisinske formål]; elektroniske 
karbondioksidopptakere [andre enn for medisinske 
formål]; elektroniske temperaturmonitorer, andre enn 
for medisinsk bruk; elektroniske termometre, annet enn 
for medisinsk bruk; elektroniske hjerterytmemålere, 
andre enn for medisinsk bruk; trådløse telefoner; 
automatisk telefonsvarer; trådløse telefoniapparater; 
høyttalende telefoner; automatiske telegrafapparater; 
iP-telefoner; trådløst telefonapparater; nedlastbare 
telefonringetoner; automatiske telefonsentraler; 
papiromslag for telefonmikrofoner; etuier for telefoner; 
roboter for telenærvær; reflektor [for teleskoper]; 
tilkoblingsbokser for telefonledninger; stropper for 
telefonhåndsett; koblingstavler for telefoner; 
målovervåkingsapparater [elektroniske]; 
programmeringsenheter (elektroniske); 
poengregistrering [elektronisk]; memobrett [elektronisk]; 
tidstabeller (Elektronisk -); nedlastbare elektroniske 
aviser; håndholdte elektroniske oppslagsbøker; omslag 
for elektroniske lesebrett; detektorer for 
elektromagnetisk måling; uSB-ladere for elektroniske 
sigaretter; apparater for behandling av elektroniske 
betalinger; spillkassetter for bruk med elektroniske 
spillapparater; klær spesielt laget for bruk i laboratorier; 
måle- og kontrollapparater og instrumenter; 
satellittmottaks- og overføringsapparater og -
instrumenter; kontrollapparater og -instrumenter 
[inspeksjon]; fjernkontrollapparater for start av kjøretøy; 
røntgentomografiapparater for vitenskapelig bruk; 
kontrollapparater for variable hastigheter; 
sprinklerapparater [automatisk] for brannslukking; 
sender- og mottakerapparater for fjernoverføring; 
sende- og mottaksapparater for radiosending; deler og 
tilbehør til kommunikasjonsapparater; apparater for 
testing av røykvarslere ved bruk av aerosolspray; 
apparater for opptak, overføring og playback av lyd og 
bilder; elektriske alarminstrumenter for tyverisikring 
[ikke for kjøretøy]; apparater for å forhindre tyveri, 
andre enn for kjøretøy; elektriske forsterkere til bruk 
med musikkinstrumenter; apparater og instrumenter for 
skanning probe mikroskopi (SPM); apparater og 
instrumenter for ion skanning ion mikroskopi; apparater 
for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av 
lyd; elektriske eller elektroniske kretser; elektriske 
oppslagstavler av metall; elektriske vippebrytere; 
elektriske kontaktklosser; elektriske opptakere; 
apparater for behandling av bilder; apparater for 
trafikkdirigering [mekasniske]; elektriske apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; 
apparater for presisjonsmåling; elektrolyseapparater til 
laboratoriebruk; termometre for laboratoriebruk; 
petriskåler for laboratoriebruk; pustemasker, andre enn 
for kunstig åndedrett; automatiske installasjoner for 
adgangskontroll; elektroniske 
kommunikasjonsinstallasjoner; lydaktiverte 
kontrollapparater for belysningsinstallasjoner; termisk 
bildeapparater for nattsyn; kopimaskin (Termisk -); 
termiske skriverhoder; termiske kontakter; termiske 
brytere; termiske drakter for flyvere; termiske sensorer 
[termostater]; termiske kontrollapparater [termostater]; 
termiske klær for beskyttelse mot ulykker eller skade; 
termiske drakter for beskyttelse mot ulykke eller skade; 
pDF-oppretting og -konverteringsprogramvare; 
apparater for måling av vind; vindtrykksmålere; 
sensorer for å oppdage åpning og lukking av vinduer; 
dekorative vindpølser for å indikere vindretning; 
vindtunneler; vindpølser [for angivelse av vindretning]. 

  Klasse 11   Varmepumper; varmepumper for energibearbeiding; 
varmtvannsberedere med luftdrevet varmepumpe; 
solfangere [oppvarming]; solfangere for oppvarming; 
solfangere med varmeavledningsrør [varmevekslere]; 
elektrisk oppvarmede klær; elektrisk oppvarmede klær 
til medisinsk bruk; elektrisk oppvarmede matbokser; 

elektrisk oppvarmede kjeler; elektrisk oppvarmede 
diffusjonsovner; elektriske brødbakemaskiner; 
brødbakemaskiner; elektriske kaffemaskiner for 
husholdningsformål; ovner for oppvarming; ovner; 
ovner [oppvarmingsapparater]; ovner [unntatt for 
laboratoriebruk]; airconditionapparater; installasjoner 
for luftfiltrering; installasjoner for matlaging; 
installasjoner for gatebelysning; installasjoner for 
luftdeodorisering; installasjoner til rensing av regnvann; 
installasjoner for oppvarming av drikke; installasjoner 
for kjøling av drikkevann; installasjoner for innendørs 
snøproduksjon; installasjoner for oppvarming av 
matvarer; installasjoner for behandling av kloakk; 
installasjoner for rensing av kloakkvann; installasjoner 
og innretninger for dampproduksjon; kjøleapparater og 
-installasjoner; luftfuktende installasjoner; 
oppvarmingsapparater og installasjoner; 
gulvvarmeapparater- og installasjoner; 
klimaanleggutstyr og installasjoner; lED-belysning 
installasjoner; kokeapparater og -installasjoner; sluser 
[sanitære installasjoner]; renseanlegg [rensing] 
installasjoner; automatiske installasjoner for vanning; 
apparater og installasjoner for belysning; apparater og 
installasjoner for bløtgjøring av vann; korrugerte rør av 
metall [deler av sanitære installasjoner]; 
baderomsinstallasjoner; varmtvannsinstallasjoner; 
toalettinstallasjoner; dusjinstallasjoner; 
avkjølingsinstallasjoner og -maskiner; 
kjøleinstallasjoner for væsker; kjelerør for 
oppvarmingsinstallasjoner; belysningsinstallasjoner for 
luftbefordringsmidler; kjøleinstallasjoner for melk; 
ekspansjonstank for sentraloppvarmingsinstallasjoner; 
avsaltningsinstallasjoner for sjøvann; termiske 
forbrenningsinstallasjoner; gassfyrte 
varmeinstallasjoner; reguleringsapparater for 
gassrørinstallasjoner; filterapparater for 
vannforsyningsinstallasjoner; ventilasjonsinstallasjoner 
for kjøkken; kjøleinstallasjoner for gasser; 
impellerpumpe [deler av airconditioninstallasjoner]; 
spylehåndtak [deler av sanitærinstallasjoner]; 
sprøytedyser [deler av sanitærinstallasjoner]; 
varmeinstallasjoner, innebygd i vinduer; kontrollenheter 
[termostatventiler] for oppvarmingsinstallasjoner; 
vannkraner som deler av vannforsyningsinstallasjoner; 
vaskevannsfat som deler av 
vannforsyningsinstallasjoner; trykkavlastningsapparat til 
bruk med gassinstallasjoner; spiralrør som utgjør deler 
av varmeinstallasjoner; regulerings- og 
sikkerhetstilbehør for vann- og gassinstallasjoner; 
luftrensere for bruk ved vannfordelingsinstallasjoner; 
ventiler [kraner] som deler av sanitærinstallasjoner; 
ventiler (nivåregulerende -) som deler av 
sanitærinstallasjoner; stoppventiler i form av 
sikkerhetsutstyr for vanninstallasjoner; 
prosessinstallasjoner for brennstoffer og kjernefysisk 
materiale; fleksible rør som en del av rørinstallasjoner 
for oppvaskkummer; fleksible rør som en del av 
rørinstallasjoner for vaskevannsfat; fleksible rør som en 
del av rørinstallasjoner for vaskeservanter; filtre for 
rensing av gasser [deler av husholdnings-  eller 
industriinstallasjoner]; fleksible rør som en del av 
rørinstallasjoner på bad; fleksible rør som en del av 
dusjinstallasjoner på bad; ventiler (solenoid kontroller 
for automatisk drift -) [deler av varmeinstallasjoner]; 
installasjoner for befukting; installasjoner for rensing, 
avsalting og kondisjonering av vann; installasjoner for 
behandling av brennstoffer og kjernefysiske 
moderatører; sanitære apparater, innretninger og 
installasjoner; baderomsvasker [deler av sanitære 
installasjoner]; desinfiserende apparater for dosering av 
oppløsninger i vannrør for sanitære installasjoner; 
solenergidrevne varmeinstallasjoner; 
vannforsyningsinstallasjoner; sanitetsinstallasjoner; 
gulvvarmeinstallasjoner; massasjebadinstallasjoner; 
ventilasjonsinstallasjoner; fordampningsinstallasjoner; 
kjernekraftsinstallasjoner; boblebadsinstallasjoner; 
industrielle kjøleinstallasjoner; industrielle 
tørkeinstallasjoner; industrielle kokeinstallasjoner; 
industrielle oppvarmingsinstallasjoner; 
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oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; avløpsrør for 
sanitetsinstallasjoner; airconditioninstallasjoner for 
landbruksformål; oppvarmingsinstallasjoner for væsker; 
elektriske innendørs belysningsinstallasjoner; rør [deler 
av sanitærinstallasjoner]; ventilasjonsdeksler [deler av 
airconditioninstallasjoner]; dusjhoder som deler av 
vannforsyningsinstallasjoner; flate radiatorer for 
sentralvarmeinstallasjoner; dusjenheter som deler av 
vannforsyningsinstallasjoner; spredeglass som deler av 
belysningsinstallasjoner; varmeinstallasjoner med 
lukkede kretser; kontrollerte blandebatterier som deler 
til dusjinstallasjoner; varmeregulatorer [ventiler] som 
deler til varmeinstallasjoner; sanitets- og 
baderomsinstallasjoner samt VVS-innretninger; vifter 
[deler av airconditioninstallasjoner]; radiatorer for 
sentralvarmeinstallasjoner; vannrørsinstallasjoner; 
vannfordelingsinstallasjoner; kjøleinstallasjoner; 
belysningsinstallasjoner; automatiske installasjoner for 
å lage kaffe; solenergiovner; termiske 
lagringsapparater [solenergi] for oppvarming. 

  Klasse 35   Bistand til kommersielle bedrifter i ledelsen av sin 
virksomhet; outsourcing av administrative 
ledelsestjenester for bedrifter; bistand for ledelse av 
handels- eller industribedrifter; bistand, 
rådgivningstjenester og konsultasjon vedrørende 
forretningsledelse; reklamevirksomhet; bistand ved 
forretningsadministrasjon; bistand ved 
forretningsledelse; annonse- og reklamevirksomhet 
basert på svar; annonse- og reklamevirksomhet via 
postordre; formidling av annonse- og reklamemateriell; 
tilveiebringe informasjon relatert til reklamevirksomhet; 
formidling av annonse-, markedsførings- og 
reklamemateriell; forberedelse av annonse- og 
reklamekontrakter for andre; annonseanalyse; 
annonsering av reklamemateriell; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; 
annonseringstjenester for reklameformål; 
annonseringstjenester for andre; analyse av 
forretningsdata; analyse av reklamerespons; analyse 
av forretningsledelsessystemer; analyse av 
markedsundersøkelsesdata; analyse av 
markedsføringstrender; analyse av forretningstrender; 
bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester; forretningsledelsestjenester 
vedrørende erverv av forretninger; 
forretningsledelsestjenester vedrørende utvikling av 
forretninger; bedriftsledelsesrådgivning via Internett; 
bedriftsledelsesrådgivning innen forretningsreiser; 
rådgivning relatert til bedriftsledelsen til helseklubber; 
virksomhetsrådgivning og -veiledning knyttet til 
franchise; veiledningstjenester knyttet til 
virksomhetsledelse; veilednings- og 
rådgivningstjenester knyttet til import-eksportagenturer; 
veilednings- og rådgivningstjenester knyttet til innkjøp 
av varer for andre; ledelse av markedsundersøkelser; 
kontortjenester; bistand for ledelse av handelsforetak 
med hensyn til annonsering; bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren; markedsundersøkelser og 
analyser av markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelser; tilveiebringe bistand ved 
ledelse av nærings- eller handelsforetak; bistand og 
rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse; 
bistand ved ledelse av forretningsforhold eller 
kommersielle funksjoner av industrielle eller 
kommersielle foretak; kontortjenester for møteavtaling; 
kontortjenester for elektronisk bearbeiding av data; 
fremskaffe bistand ved forretningsdrift av 
franchisevirksomheter; bistand knyttet til 
bedriftsorganisasjon; bistand ved kommersialisering av 
produkter innenfor rammen av en franchisekontrakt; 
bistand og råd for virksomhetsledelse; administrative 
kontortjenester; reklamevirksomhet spesielt innen 
telematikk og telefonnett; kontortjenester for elektronisk 
innsamling av data; kontortjenester for elektronisk 
sortering av data; reklamevirksomhet for å fremme 
allmenn bevissthet om fordeler ved lokale innkjøp; 
franchisetjenester, nemlig bistand ved forretningsdrift 
eller ledelse av industrielle eller kommersielle foretak; 

tilveiebringe bistand  innen ledelse av 
forretningsvirksomhet; bistand med 
forretningsplanlegging; kommersiell bistand ved 
forretningsledelse; administrasjon av 
forretningsanliggender; administrasjon av 
forsyningskjeder; administrasjon av 
kundelojalitetsordninger; administrasjon vedrørende 
forretningsplanlegging; bedrifts- og 
markedsundersøkelser; design av 
markedsundersøkelser; datastyrt 
markedsundersøkelser; utarbeidelse av 
markedsundersøkelser; planleggingstjenester for 
markedsundersøkelser; administrasjon av data-arkiver; 
administrasjon av tevlinger for reklameformål; bistand, 
rådgivningstjenester og konsultasjoner vedrørende 
forretningsplanlegging; planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; påminnelser av avtaler 
[kontortjenester]; ledelse av markedsstudier; ledelse av 
varemesser; markedsundersøkelser for sammenstilling 
av informasjon om lesere av publikasjoner; rådgivning 
vedrørende markedsundersøkelser; bistand knyttet til 
rekruttering og plassering av ansatte; administrasjon og 
samling av datastyrte databaser; administrasjon av salg 
og salgsfremmende insentivprogrammer; 
administrasjon av forretningsanliggender i forbindelse 
med franchisevirksomhet; markedsføring; 
markedsføring av produkter; markedsføring av 
arrangementer; markedsføring av virksomheter; 
markedsføring av konserter; markedsføring på 
internett; markedsføring av forretningsdrift [reklame]; 
telefonmarkedsføringstjenester [ikke salg]; 
forretningsmarkedsføringstjenester; 
direktemarkedsføring for å tiltrekke nye kunder og 
beholde eksisterende kundebase; 
handelsmarkedsføring [annet enn salg]; tilveiebringe 
informasjon om virksomhetsmarkedsføring; 
direktemarkedsføring levert av reklamedistributører; 
tilpasset produktmarkedsføring (merchandising); 
rådgivning innen direktemarkedsføring; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; referansemarkedsføring; 
kommersielle informasjonsbyråer [gir 
forretningsinformasjon, for eksempel markedsførings- 
eller demografiske data]; reklame- og 
markedsføringstjenester levert via sosiale medier; 
arrangere og gjennomføre markedsføringsfremmende 
hendelser for andre; reklame- og 
markedsføringstjenester tilbudt via blogging; reklame- 
og markedsføringstjenester levert via 
kommunikasjonskanaler; web indeksering for handels- 
eller markedsføringsformål; utarbeidelse av reklame- 
og markedsføringsmateriell for andre; utarbeidelse av 
tekster for reklame- og markedsføringformål; rådgivning 
vedrørende markedsføringstjenester for virksomheter; 
annonsering og markedsføringstjenester og relatert 
rådgivning; datastyrte markedsføringstjenester for 
virksomheter; rekrutteringstjenester for salgs- og 
markedsføringspersonell; produksjon av lydinnspillinger 
for markedsføringsformål; statistiske vurderinger av 
markedsføringsdata; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; utvikling av 
markedsføringsstrategier og konsepter; estimeringer for 
markedsføringsformål; online annonserings- og 
markedsføringstjenester; utvikling av 
markedsføringskampanjer; undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; personaladministrasjon av 
markedsføringspersonell; utarbeidelse av 
markedsføringsplaner; markedsundersøkelser og 
markedsføringsstudier; innhenting av 
markedsføringsinformasjon; design av 
markedsføringsmateriale; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; markedsføringstjenester 
levert via digitale nettverk; markedsføringstjenester for 
virksomheter gjennom telex; markedsføringstjenester 
for virksomheter gjennom audio-visuelle midler; 
markedsføringstjenester for virksomheter via telefon; 
markedsføringstjenester i tilknytning til e-
sportsarrangementer; reklame, inkludert markedsføring 
av andres produkter og tjenester gjennom sponsor- og 
lisensavtaler knyttet til internasjonale 
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sportsarrangementer; salgsfremmende markedsføring 
gjennom samling av et utvalg 
telekommuniksasjonstilbydere så andre enkelt kan se 
og kjøpe tjenestene; markedsføringsbistand; 
tilveiebringe rådgivning om markedsføring gjennom 
sosiale medier; salgsfremmende markedsføring; direkte 
markedsføring; målrettet markedsføring; reklame og 
markedsføring; finansiell markedsføring; digital 
markedsføring; markedsføring av finans- og 
forsikringstjenester for andre; markedsføring av andres 
varer og tjenester; markedsføring [reklame] for reiser; 
markedsføring og visningstjenester for selskaper; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
markedsføring og gjennomføring av handelsmesser; 
markedsføring av fast eiendom; markedsføring av 
særlige arrangementer; markedsføring av 
sportskonkurranser og sportsarrangementer; 
markedsføring via telefon; markedsføring gjennom 
bloggere; salg (detaljhandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av fottøy; salg (detaljhandel) av 
hodeplagg; detaljhandel med kontorrekvisita og 
skrivesaker; detaljhandel [butikkhandel] med 
elektroniske husholdningsapparater; detaljhandel 
(butikkhandel) med kroppsbårne datamaskiner; 
detaljhandel via postordre med matvarer; detaljhandel 
med matvarer via kataloger; rådgivning i salgsteknikker 
og salgsprogrammer; rådgivning om byttehandel; 
ledelse av detaljhandelsforetak for andre; online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar digital musikk; 
detaljhandelstjenester vedrørende matlagingsutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende belysning; 
detaljhandelstjenester vedrørende sanitærutstyr; 
detaljhandelstjenester for smarttelefoner; nettbaserte 
databehandlingstjenester; nettbaserte 
bedriftsnettverktjenester; nettbaserte 
bestillingstjenester; nettbaserte bestillingstjenester til 
restauranter for henting og levering; nettbaserte 
tjenester innen detaljhandel med klær; nettbaserte 
tjenester innen detaljhandel med leker; nettbaserte 
kommersielle informasjonstjenester; digitale 
reklametjenester; utleie av kontormaskiner og utstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende audiovisuelt utstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende 
informasjonsteknologisk utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende audiovisuelt utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende informasjonsteknologisk utstyr; 
engroshandel med elektronisk utstyr til 
husholdningsbruk; bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse; utleie 
av alle slags presentasjonsmateriell innen reklame og 
markedsføring; abonnementer (arrangering av -) for 
telematikk-, telefon- eller datatjenester [internett]; 
innregistrering av tekstkommunikasjon og data; 
utvikling av varemerker; utvikling av 
forretningsstrategier; utvikling av reklamekonsepter; 
utvikling av virksomhetsøkonomiske konsepter; 
utvikling av reklamekampanjer for forretningsdrift; 
utvikling og implementering av markedsstrategier for 
andre; utvikling av administrative systemer for sykehus; 
utvikling og koordinering av frivilligprosjekter for 
veldedige organisasjoner; samling av statistiske data 
relatert til medisinsk forskning; reklame relatert til 
farmasøytiske produkter og in vivo bildeprodukter; 
utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og 
tjenester, for andre; tilveiebringe forretningsinformasjon 
og råd for forbrukere i valg av produkter og tjenester; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
distribusjon av kuponger; markedsføring av varer og 
tjenester for andre gjennom utdeling av kuponger; 
markedsføring av varer og tjenester for andre via 
datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
informativ reklame; fremskaffelse av plass på 
nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
fremming av salg av andres varer og tjenester  
gjennom markedsføringarrangementer; markedsføring 
av varer og tjenester gjennom sponsing av 
internasjonale sportsarrangementer; formidling av plass 
på nettsteder for reklame av varer og tjenester; 

presentasjon av selskaper og deres varer og tjenester 
på internett; formidling av avtaler om kjøp og salg av 
varer og tjenester; markedsføring av varer og tjenester 
fra andre på internettetet; rådgivningstjenester relatert 
til kjøp av varer på vegne av virksomheter; 
forretningsforhandling og rådgivningstjenester innen 
salg av produkter og fremstilling av tjenester; 
forretningsrådgivning relatert til ledelse av virksomheter 
i offentlige sektor; arrangere forretningspresentasjoner 
relatert til kjøp og salg av produkter; markedsføring av 
varer og tjenester for andre ved å tilby sponsorer å 
knytte egne varer og tjenester til utmerkelsesordninger; 
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 idrettskonkurranser; administrative tjenester 
knyttet til henvisning av klienter til advokater; 
forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over Internett; markedsføring av varer og tjenester 
for andre gjennom rabattkortprogrammer; rådgivende 
tjenester for forbereding og gjennomføring av 
kommersielle transaksjoner; behandling av 
telefonhenvendelser om annonserte varer og tjenester; 
reklametjenester relatert til apparater for in vivo-
bildedannelse; reklametjenester, salgsfremmende 
tjenester og markedsføringstjenester vedrørende 
kjøretøyer; bedriftsrådgivning relatert til konsultasjoner 
om markedsføring; online detaljhandelstjenester 
relatert til kofferter og reisevesker; annonsering av 
spesielle tjenester for promotering av varer; 
rådgivningsvirksomhet innen reklame og 
salgsfremmende tjenester; markedsføring av varer og 
tjenester gjennom sponsing; rådgivningstjenester 
knyttet til innkjøp av varer og tjenester; engrossalg 
relatert til kofferter og reisevesker; reklame relatert til 
transport og levering; formidling av data relatert til 
reklame; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
databehandling; rådgivning relatert til salg av 
virksomheter; samling av statistikk relatert til reklame; 
innsamling av selskapsinformasjon relatert til 
forretningsdrift; forberedelse av prosjektstudier relatert 
til forretningsspørsmål; bedriftskonsulenttjenester 
relatert til markedsføring av innsamlingsaksjoner; 
annonsetjenester relatert til fast eiendom; 
administrative tjenester for relokering av bedrifter; 
administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for 
legemidler; administrative tjenester knyttet til 
tannhelseforsikring; promotering av varer og tjenester 
for andre; annonsering, markedsføring og 
salgfremmende tjenester; reklame, markedsføring og 
PR-tjenester; pristilbud på varer og tjenester; 
competetive intelligence-tjenester (CI); tilveiebringe 
forbrukerproduktrådgivning om bærbare datamaskiner; 
tilveibringe forbrukerproduktinformasjon om bærbare 
datamaskiner; engrossalg relatert til 
hagebruksprodukter; forretningsassistanse relatert til 
forretningsimage; detaljhandel relatert til mat; 
bedriftsrådgivning relatert til restaurantdrift; 
bedriftsrådgivning relatert til vekstfinansiering; 
administrasjon relatert til markedsføring; 
bedriftsrådgivning relatert sandwichbardrift; rådgivning 
knyttet til analyse av forbrukeres kjøpsvaner; 
byråtjenester for promotering av sportspersonligheter; 
markedsføring innen rammen for software publisering; 
behandlingstjenester vedrørende registre, nemlig 
dokumentindeksering for andre; vedlikehold av 
virksomhetsregister [for andre]; vedlikehold av 
eiendelregister [for andre]; vedlikehold av registre [for 
andre]; vedlikehold av personopplysninger [for andre]; 
personalutvelgelse [for andre]; 
hotelladministrasjonstjenester [for andre]; 
kontoradministrasjon [for andre]; telefonsvarertjenester 
[for andre]; datasammenstilling for andre; kontorledelse 
[for andre]; salgsdemonstrasjon [for andre]; 
demonstrasjoner av varer; arrangering av 
demonstrasjoner for reklameformål; arrangering av 
presentasjoner for reklameformål; arrangering av 
presentasjoner til forretningsformål; promotere filmer 
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for andre; datasøk i datafiler, for andre; tegning av 
teleabonnementer for andre; forhandling av 
forretningskontrakter for andre; innlede telefonsamtaler 
for andre; salg (engroshandel) av dataprogrammer; 
salg (detaljhandel) av dataprogrammer; samling av 
annonser for bruk på internett; administrasjon av 
avisabonnement [for andre]; online auksjonsbud for 
andre; datastyrt virksomhetsstyring [for andre]; 
anskaffelse av kontrakter [for andre]; utarbeidelse av 
annonser for andre; forretningsdrift av  virksomheter  
[for andre]; formidling av reklame for andre; ledelse av 
telefonsentre for andre; bedriftsledelse av idrettsanlegg 
[for andre]; plassering av annonser for andre; 
anskaffelse av forretningsstatistikk [for andre]; sporing 
av salgsvolum for andre; forretningsledelse av 
bensinstasjoner [for andre]; utarbeidelse av 
lønningslister [for andre]; ledelse av forretningskontorer 
for andre; ledelse av forretningsprosjekter [for andre]; 
kopiering av dokumenter for andre; forretningsdrift av 
kjøpesentre for andre; fremskaffelse av kontrakter for 
andre vedrørende salg av varer; anskaffelse av varer 
på vegne av andre virksomheter; computerassistert 
forretningsinformasjon; testing for avgjørelse av 
arbeidsferdigheter; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende utvelgelse av datamaskiner; behandling av 
dokumenter for garantiregistrering for andre; 
anskaffelsestjenester for andre knyttet til 
kontorrekvisita; salgsfremming for andre gjennom 
rabattkupongprogrammer; utarbeiding av tilpassede 
annonser for andre; formidling av annonse- og 
markedsføringsavtaler for andre; administrering av 
kommersielle forretninger [for andre]; salgspromotering 
ved kassa, for andre; motta bestillinger på telefon for 
andre; visning av annonser for andre; administrasjon av 
hotellinsentivprogrammer for andre; bekreftelse av 
timeavtaler for andre; arrangering av distribusjon av 
reklameprøver som svar på telefonforespørsler; 
sammensetning for tredjeparter av en rekke 
telekommunikasjonstjenester slik at forbrukere enkelt 
kan sammenligne og kjøpe disse; arrangering og 
gjennomføring av auksjoner og omvendte auksjoner via 
data- og telekommunikasjonsnettverk; detaljhandel 
med forhåndsbetalte kort av tredjepart til kjøp av 
telekommunikasjonstjenester; abonnement på 
databasetjenester via telekommunikasjon; auksjon via 
telekommunikasjonsnett; søk etter og plassering av 
ledere; foretaksinformasjon (søk vedrørende -); 
oppkjøp (Business -) søk; rådgivningstjenester 
vedrørende søk etter sponsorer; salgsfremmende 
tjenester; kriminaløkonomiske tjenester; administrative 
tjenester; reklametjenester relatert til forretningsdrift; 
reklametjenester relatert til databaser; 
informasjonstjenester for kommersiell salg; 
detaljhandelstjenester for nedlastbare musikkfiler; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse; 
administrativ bistand og databehandlingstjenester; 
faktureringstjenester innen energi; rådgivningstjenester  
innen arbeidsformidling; outsourcingstjenester innen 
virksomhetsanalyse; outsourcingstjenester innen 
næringsvirksomhet; rådgivningstjenester innen 
virksomhetsanalyse; støttetjenester innen 
virksomhetsledelse; engrossalgtjenester vedrørende 
maskinvare; detaljhandeltjenester vedrørende 
maskinvare; optimalisering av websidetrafikk; 
annonsering av tjenester for andre forhandlere, som 
muliggjør kunder enkel sammenligning av tjenestene 
fra disse forhandlerne; markedsføringstjenester 
vedrørende søkemotorer; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via en webside; tilveiebringe 
søkbare online reklameveiledere; planlegging med 
hensyn til bedriftsledelse, nemlig å søke etter 
samarbeidspartnere for sammenslåing og 
virksomhetsoppkjøp samt for virksomhetsbedrifter; 
rådgivningstjenester innen sponsorsøk; promotering av 
salg av varer og tjenester for andre gjennom 
distribusjon av trykksaker og salgsfremmende 
konkurranser; fremme salg av tjenester [på vegne av 
andre] gjennom organisering av annonser og reklame; 

tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; tilveiebringe 
administrative tjenester knyttet til online påmelding til 
akademiske kurs; markedsføring av varer og tjenester 
for andre gjennom reklame på nettsider; markedsføre 
varer og tjenester fra andre gjennom distribusjon av 
rabattkort; promotere varer og tjenester for andre via et 
globalt datanettverk; administrasjon av 
insentivordninger for å fremme salg av andres varer og 
tjenester; tilveiebringelse av søkbar nettbasert 
annonseguide med varer og tjenester av andre 
nettbaserte forhandlere på internettet; søkemotor 
optimalisering; søkemotoroptimalisering; markedsføring 
av varer og tjenester for andre gjennom 
kundebonusprogrammer; promotering av varer og 
tjenester for andre på Internett; promotering av varer og 
tjenester gjennom sponsing av idrettsarrangementer; 
reklame gjennom søkbare nettkataloger for varer og 
tjenester tilbudt på internett; utarbeidelse av kontrakter 
for andre, for å tilveiebringe tjenester; rådgivende 
tjenester knyttet til virksomhetsorganisering og -ledelse; 
tilveiebringe transportdokumentasjon for andre 
[administrative tjenester]; innkjøp av varer og tjenester 
for andre virksomheter; administrative tjenester ved 
besvarelse av anbudsinnbydelser; 
annonseringstjenester vedrørende finansielle tjenester; 
salgsfremmende tjenester for handel; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; presentasjon av varer og 
tjenester; reklame- og salgsfremmende tjenester; 
ledelse av forretningsprosjekter; ledelse av 
bedriftsverdivurderinger; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; forretningsledelse for sportsutøvere; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
forretningledelse av sportsklubber; virksomhetsledelse 
av detaljutsalg; virksomhetsledelse av engrosutsalg; 
virksomhetsledelse knyttet til e-handel; 
virksomhetsledelse for forfattere og skribenter; 
rådgivning og bistand for bedriftsledelse; 
salgsledelsestjenester; bedriftsledelsebistand; 
bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; fremskaffelse av datastyrt 
informasjon vedrørende forretningsledelse; 
informasjon- og datasammenstilling og analyse 
vedrørende forretningsledelse; bistand ved 
forretningsledelse i kommersiell franchisevirksomhet; 
bistand ved bedriftsledelse innen franchise; 
markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; administrere, organisere og 
gjennomføre messer for kommersielle og 
reklameformål; industriell ledelsesrådgivning inkludert 
kostnads-/avkastningsanalyser; forretningsledelse for 
fotballspillere; bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bistand ved forretningsledelse for 
industrielle eller kommersielle foretak; tilveiebringe 
virksomhetsledelse innen oppstartstøtte til andre 
virksomheter; rådgivning vedrørende 
forretningsledelse, også via internettet; bedriftsledelse, 
inkludert rådgivning om demografiske saker; bistand i 
bedriftsledelse innenfor rammen av en 
franchisekontrakt; assistanse og rådgivning knyttet til 
virksomhetsledelse og -organisering; 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsledelse for 
industrielle foretak; evalueringer knyttet til 
bedriftsledelse i profesjonelle virksomheter; 
evalueringer knyttet til bedriftsledelse i industrielle 
foretak; gjennomføring av nettbaserte 
spørreundersøkelser innen virksomhetsledelse; 
tilveiebringe bistand innen virksomhetsledelse og -
planlegging; rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsledelse av kommersielle foretak; 
evalueringer vedrørende forretningsledelse i 
kommersielle foretak; rådgivning og informasjon 
vedrørende kommersiell forretningsledelse; 
konsulenttjenester vedrørende virksomhetsledelse 
innen informasjonsteknologi; virksomhetsledelse av 
forsikringbyråer og forsikringsmeglere på utleiebasis; 
rårdgivnings- og veiledningstjenester knyttet til 
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personalledelse; rådgivning relatert til bedriftsledelse 
og organisering; bedriftsledelse innen transport og 
leveringstjenester; virksomhetsorganisering og 
rådgivning  innen personalledelse; bilpark 
(forretningsledelse av en -) [for andre]; 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsledelse og 
forretningsdrift; forretningsledelse innen transport og 
levering; rådgivning vedrørende forretningsledelse og 
foretaksorganisering; faglig konsultasjon vedrørende 
forretningsledelse; rådgivning innen forretningsledelse 
og markedsføring; rådgivning vedrørende 
forretningsledelse av produksjonsvirksomheter; 
konsulenttjenester og rådgivning vedrørende 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; forretningsledelse for 
handelsselskap og for serviceselskap; 
vurderingsanalyse knyttet til bedriftsledelse; 
bedriftsledelse av logistikk for andre; 
virksomhetsledelse av engros- og detaljutsalgssteder; 
virksomhetsledelse innen helsevesenet; 
virksomhetsledelse innen transport; virksomhetsledelse 
av profesjonelle idrettsutøvere; tilveiebringe 
forretningsdata i form av adresselister; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; 
innsamlingstjenester vedrørende 
markedsundersøkelsesdata; innlegging av 
computerdata; registrering av statistikkdata; 
transkripsjon av statistikkdata; sammenstilling av 
statistikkdata; fremskaffelse av forretningsdata; 
gjenfinning av markedsundersøkelsesdata; 
utarbeidelse av forretningsstatistikkdata; tilveiebringe 
informasjon relatert til kommersiell virksomhet og 
kommersiell informasjon via det globale datanettverket; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon, også via 
internettet, kabelnettverket eller andre former for 
dataoverføring; forretningsinformasjonstjenester 
tilveiebrakt på nett fra et globalt datanettverk eller 
internettet; bedriftsinformasjonstjenester levert på 
nettet fra en datatabase eller på internett; detaljhandel 
med alkoholholdige drikkevarer (untatt øl) gjennom 
globale datamaskinnettverk; sammenstilling av 
kataloger for publisering i globale datanettverk eller 
Internett; detaljhandel med alkoholfrie drikkevarer 
gjennom globale datamaskinnettverk; formidling av 
kommersiell informasjon fra nettbaserte databaser; 
fremskaffelse av kommersiell forretningsinformasjon 
ved hjelp av database; tilveiebringe 
tilsettingsinformasjon gjennom et globalt datanettverk; 
tilveiebringe rekrutteringsinformasjon gjennom et 
globalt datanettverk; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via et globalt datanettverk; 
tilveiebringe forretningsinformasjonskatalogtjenester, 
via et globalt datanettverk; detaljhandel med matvarer 
gjennom globale datamaskinnettverk; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk; 
detaljhandel med øl gjennom globale 
datamaskinnettverk; fremskaffelse av datastyrt 
informasjon vedrørende forretningsjournaler; 
utarbeidelse av datastyrte skattemessige vurderinger 
[regnskap]; kompilering og systematisering av 
informasjon inn i databaser; tilbud om reklameplass i 
globale datanettverk; markedsundersøkelse ved hjelp 
av en database; reklametjenester tilveiebrakt via en 
database; oppdatering av annonseringsinformasjon på 
en database; oppdatering av forretningsinformasjon på 
en database; on-line annonsering på datanettverk; 
bemmaningsbyråtjenester for mennesker med 
datakunnskaper; konsulentvirksomhet knyttet til 
databehandling; innsamling av informasjon til 
databaser; systematisering av informasjon til 
databaser; markedsføring via databaser; 
ansettelsesrådgivningstjenester vedrørende 
databehandlingspersonell; informasjonstjenester 
vedrørende databehandling; fremskaffelse av 
datastyrte annonseringstjenester; fremskaffelse av 
datastyrt forretningsstatistikk; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende 
databehandling; rådgivningstjenester vedrørende 
databehandling; rekruttering av datapersonell; 

administrativ databehandling; automatisert 
databehandling; elektronisk databehandling; 
verifikasjon av databehandling; samling av databaser; 
datastyrte informasjonstjenester til evalueringer av 
forretningsmuligheter; databehandlingstjenester innen 
helsevesenet; databehandlingstjenester innen 
lønningsområdet; databehandlingstjenester innen 
transportområdet; datastyrte behandlingstjenester av 
forretningsinformasjon; datastyrt regnskap 
(Utarbeidelse av -); datastyrt sammenstilling av 
lagerregister; datastyrt utarbeidelse av lønningslister; 
datastyrt samling av ordrelister; datastyrt samling av 
kundeindekser; datastyrte online bestillingstjenester; 
databehandling for forretninger; databasetjenester for 
lagerbeholdninger; datastyrte 
forretningsjournaltjenester; datastyrte 
regnskapstjenester; datastyrt lagerstyring; datastyrte 
bedriftsinformasjonstjenester; datastyrt 
lagerlisteforberedelse; datastyrte forretningsjournaler; 
datastyrt regnskap; datastyrt markedsundersøkelse; 
dataassistert av forretningsinformasjon; datastyrt 
lagerlisteutarbeidelse; databasert lagerkontroll; 
datastyrte forretningsinformasjonstjenester; datastyrte 
forretningsundersøkelser; datastyrt 
kontoradministrasjon; datastyrt lagerbestilling; datastyrt 
lagerbehandling; datafangsttjenester; 
datainnlastingstjenester; datatranskripsjon; 
datastyringstjenester; databehandling; datastyrt 
databehandling; datainntasting og databehandling; 
datastyrt dataverifisering; rådgivning om analyse av 
forbrukeres kjøpsvaner og behov, basert på 
sensoriske, kvalitative og kvantitative data; 
sammenstilling av statistisk data for bruk innen 
vitenskapelig forskning; samling av statistiske data 
knyttet til virksomheten; sammenstilling og 
systematisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
analyse av data og statistikk fra 
markedsundersøkelser; formidling av data i dataformat 
vedrørende forretningsdrift; behandling, 
systematisering og administrasjon av data; tolkning av 
data fra markedsundersøkelser; oppdatering og 
vedlikeholde av data i databaser; datastyrt innsamling 
av data fra salgssteder for detaljhandel; sammenstilling 
av matematiske data; sortering av data i databaser; 
innsamling av data; databehandling for innsamling av 
data til forretningsformål; online promotering av 
datanettverk og nettsteder; forretningsrådgivning 
vedrørende administrering av informasjonsteknologi; 
bedriftsrådgivning til bedrifter; tjenester vedrørende 
booking av ansatte for film- og tv-teknikere; 
rådgivningstjenester knyttet til ledelse av kundesentre; 
fremskaffe informasjon vedrørende ledelse av 
forretningsvirksomhet; rådgivningstjenester 
(Forretnings-) vedrørende ledelse av forretninger; utleie 
av arbeidskraft (bemanningsbyråvirksomhet); formidling 
av arbeidskraft for kontraktsalg; administrasjon av 
lojalitetsprogrammer for forbrukere; administrasjon av 
bonusprogrammer for flypassasjerer; ledelse av 
forretningsprosesser; ledelse av handelsmesser; 
annonsering, markedsføring og salgsfremmende 
rådgivning, rådgivnings- og bistandstjenester; 
reklamevirksomhet for å skape merkevareidentitet for 
andre; databehandlingstjenester [kontortjenester]; 
administrasjon av forretningsdokumenter; 
administrasjon vedrørende forretningsvurdering; 
fremskaffelse av bistand [forretning] ved etablering av 
franchisevirksomheter; bistand, rådgivning og 
konsulentvirksomhet vedrørende virksomhetsanalyse; 
bistand, rådgivningstjenester og konsultasjon 
vedrørende forretningsorganisering; administrasjon av 
utenlandske forretningsanliggender; administrasjon av 
forretningsanliggender av detaljhandelsbutikker; 
administrasjon av testing av profesjonell kompetanse; 
tjenester vedrørende kontorledelse [for andre]; 
plassering av designpersonell; markedsføring av 
andres design ved å tilveiebringe nettbaserte 
porteføljer via en nettside; salg (detaljhandel) av 
sportsartikler; salg (engroshandel) av sportsartikler; 
engrossalgstjenester vedrørende sportsutstyr; 
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detaljhandelstjenester vedrørende sportsutstyr; 
detaljhandel med forhåndsbetalte kort fra tredjepart til 
kjøp av multimediainnhold; detaljhandelstjenester 
vedrørende fysioterapiutstyr; internettannonsering; 
promotering av fordelene med energieffektive 
belysningsteknologier for fagpersoner innen belysning; 
sporing og overvåking av energiforbruk for andre med 
regnskapsrevisjonsformål; import-og eksportbyrå innen 
energifeltet; formidling av kontrakter om 
energileveranse; distribusjon av reklamemeldinger; 
produksjon og distribusjon av radio- og 
fjernsynsreklame; distribusjon av reklamemateriell 
(løpesedler, prospekter, brosjyrer, vareprøver, spesielt 
for kataloger og for fjernsalg), over landegrensene eller 
ikke; distribusjon av flygeblad, brosjyrer, trykksaker og 
vareprøver for reklameformål; distribusjon og formidling 
av reklamemateriell [brosjyrer, prospekter, trykksaker, 
vareprøver]; distribusjon av reklamepost og 
reklametillegg knyttet til vanlige utgaver; distribusjon av 
reklamemateriell [foldere, brosjyrer og trykksaker]; 
distribusjon av trykket promoteringsmateriell med post; 
distribusjon av annonsering, markedsføring og 
reklamemateriell; distribusjon av reklame og 
kommersielle meddelelser; distribusjon av vareprøver 
for reklameformål; distribusjon av brosjyrer for 
reklameformål; distribusjon av reklamemateriale med 
post; distribusjon av markedsføringsmateriell som post; 
distribusjon av vareprøver til reklameformål; 
distribusjon av produkter for reklameformål; distribusjon 
av prospekter og prøver; distribusjon av 
salgsfremmende materiell; distribusjon av reklame- og 
annonsemateriale; distribusjon av reklamemateriell; 
distribusjon av reklametekster; distribusjon av 
løpesedler; sammenligningstjenester knyttet til 
energipriser; detaljhandelstjenester for smartklokker; 
tilby og utleie av annonseringsplass på internett; 
engroshandel med elektriske husholdningsapparater; 
utleie av fotokopieringsmaskiner; 
fotokopieringstjenester; tegning av abonnementer på 
elektronisk bompengeinnkreving [ETC] for andre; 
fremskaffelse av reklameplass via elektroniske midler 
og globale informasjonsnettverk; demonstrasjon av 
varer og tjenester på elektronisk måte, også til fordel 
for såkalt teleshopping- og hjemmeshopping; 
tilveiebringelse av telefonkatalogopplysninger til bruk 
ved telekommunikasjon; tilveiebringelse av 
telefonkatalogtjenester; reklametjenester tilveiebrakt via 
telefon; detaljhandelstjenester vedrørende sanitære 
installasjoner; engrossalgstjenester vedrørende 
sanitære installasjoner; tjenester knyttet til utforming av 
utstillingsvinduer og andre utstillinger; dekorering av 
vinduer til reklameformål. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm, solfangere og 
fotoelektriske moduler; rådgivningstjenester innen 
konstruksjon, reparasjon, restaurering, vedlikehold og 
installasjon; reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for trykking eller bokbinding; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av 
halvledere; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for produksjon av gummivarer; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller 
kontroll; olje- og gassboring; gassboring; 
byggevirksomhet; byggevirksomhet i 
onshoreindustrien; byggevirksomhet innen 
tungindustrien; byggevirksomhet innen 
offshoreindustrien; byggevirksomhet via 
tilkomstteknikk; byggevirksomhet innen bygg og 
anlegg; byggevirksomhet i forbindelse med 
prefabrikkerte hus; eiendomsutviklingstjenester 
[byggevirksomhet]; rådgivningstjenester for 
byggevirksomhet; veldedighetstjenester, nemlig 
byggevirksomhet; klargjøring av byggeplasser 
[byggevirksomhet]; opparbeidelse av grunn i 
forbindelse med byggevirksomhet; konstruksjon av 
oljerørledninger; installasjon av oljeraffinerier; boring av 
oljebrønner; installasjon av oljepipelines; boring av 
vann- og oljebrønner; innstilling og reparasjon av 
oljebrennere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

oljeutskillere; konstruksjon av vindkraftverk; installasjon 
av vindkraftsystemer; reparasjon og vedlikehold av 
vindkraftverk; oppføring, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller, vindkraftverk, vindturbiner og 
andre vinddrevne maskiner; installasjon av utstyr for 
generering av kraft; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk; reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk og fremskaffelse av relatert informasjon; 
installasjon av apparater for generering av elektrisk 
kraft; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
fotoelektriske celler og moduler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fotoelektriske moduler; 
installasjon av fotoelektriske celler og moduler; 
installasjon og vedlikehold av fotoelektriske 
installasjoner; oppføring av hydroelektriske fabrikker; 
reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk; 
reparasjon og vedlikehold av bølgekraftverk; 
konstruksjon av vannkraftverk; installasjon av 
vannkraftsystemer; bygging av kjernekraftverk; 
renovering av kjernekraftverk; vedlikehold av 
kjernekraftverk; rengjøring av kjernekraftverk; 
konstruksjon av bølgekraftverk; vedlikehold, reparasjon 
og istandsettelse av fotoelektrisk utstyr og 
installasjoner; reparasjon eller vedlikehold av ikke-
elektriske kokeapparater og -installasjoner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av ikke-elektriske kokeapparater og -
installasjoner; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
elektriske kokeapparater og -installasjoner; installasjon 
av elektriske apparater for sikker oppvarming [skin 
effect heating]; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
elektriske motorer; reparasjon, vedlikehold, 
demontering, ombygging og rengjøring av bilmotorer og 
tilhørende deler; reparasjon og vedlikehold av 
bilmotorer; reparasjon og vedlikehold av flymotorer; 
drivstoffylling av landkjøretøyer; monteringstjenester i 
forbindelse med installasjon av maskiner, 
verktøymaskiner og automatiske systemer for 
behandling og bearbeiding av metaller; 
installasjonstjenester i forbindelse med modernisering 
av maskiner, verktøymaskiner og automatiske systemer 
for behandling og bearbeiding av metaller; 
istandsettelse av maskiner og motorer som er slitt eller 
delvis ødelagt; tuning av motorer; overhaling av 
motorer; installasjon av motorer; smøring av motorer; 
gjenoppbygging av motorer; demontering av 
kraftledninger; reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av batterier og akkumulatorer; lading av batterier og 
strømlagringsenheter, og utleie av utstyr dertil; 
vedlikehold og reparasjon av elektriske generatorer; 
rådgivningstjenester vedrørende installasjon av 
generatorer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for emballering og innpakning; reparasjon og 
vedlikehold av motorkjøretøy og tilhørende deler, samt 
motorer og tilhørende deler; installasjon, konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av energi- og 
strømgenererende apparater, utstyr og installasjoner; 
reparasjon, vedlikehold, demontering, ombygging, 
rengjøring og lakkering av biler og tilhørende deler; 
oppføring, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindturbiner, vindparker og andre vinddrevne maskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for bruk 
innen gruvedrift, dagbrudd og steinbryting; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
plastbearbeiding; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner for bearbeiding av tobakk; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for fisking; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner 
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og utstyr; installasjon og vedlikehold av 
datamaskinvare for overføring av data for ekstern 
avlesing av strømmålere; byggteknisk vedlikehold som 
innebærer bruk av trykkstråler av vann som inneholder 
slipemidler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av medisinske 
maskiner og utstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kinematografiske maskiner og utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle vaskemaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av vinduer; reparasjon eller 
vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av kontormaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser og andre 
maskiner for bruk i forlagsindustrien; reparasjon eller 
vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av fartøyer til 
vanns, lystbåter, båter og vannkjøretøy; reparasjon 
eller vedlikehold av underholdningsmaskiner og -utstyr, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med vedlikehold, 
reparasjon og renovering av bygninger og andre 
strukturer; fremskaffelse av rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av mekanisk og 
elektrisk utstyr; reparasjon eller vedlikehold av 
tekstilmaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; konstruksjon, montering, 
installering, reparasjon, renovering, vedlikehold og 
demontering av vindparker; reparasjon eller vedlikehold 
av maskiner og utstyr for bearbeiding av mat eller 
drikkevarer; reparasjon og vedlikehold av utstyr innen 
gruvedrift, jordforflytning, veibygging og landbruk; 
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater for 
industriformål og fremskaffelse av relatert informasjon; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
industrimaskiner og produksjonsanlegg; reparasjon og 
vedlikehold av maskiner, utstyr og verktøy; reparasjon 
av sportsutstyr; vedlikehold og reparasjon av 
sportsutstyr; konstruksjon av offentlige 
anleggsprosjekter; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av bølgeomformingsanlegg og 
bølgekraftverk; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av omformingsanlegg, kraftverk, 
bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling 
eller kontroll, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for kraftfordeling eller kontroll; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kraftgeneratorer; reparasjon eller 
vedlikehold av kraftgeneratorer og fremskaffelse av 
relatert informasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kraftverk og strømnett; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av omformingsanlegg og 
kraftverk; installasjon av elektrisk og kraftgenererende 
maskineri; reparasjon av anlegg og maskiner for 
kraftproduksjon; rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon av kraftverk; reperasjon av kraftledninger; 
konstruksjon av kraftverk; vedlikehold, service og 
reparasjon av apparater og installasjoner for generering 
av strøm; vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
installasjoner for generering av strøm; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for generering av 
elektrisitet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm; installasjon, 

vedlikehold og reparasjon av utstyr for generering av 
strøm; reparasjon av apparater og installasjoner for 
generering av strøm; vedlikehold av utstyr og 
installasjoner for generering av strøm; vedlikehold av 
apparater og installasjoner for generering av strøm; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjelsystemer 
og solenergisystemer; installasjon av solenergidrevne 
systemer; vedlikehold og reparasjon av dreneringsrør; 
installasjon av geotermiske anlegg; bygging av 
energiinfrastruktur; reparasjon av 
energiforsyningsanlegg; installasjon av energieffektivt 
utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solenergisystemer; reparasjon av 
energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål; 
vedlikehold og reparasjon av energigenererende 
installasjoner; reparasjon og vedlikehold av 
energigenererende anlegg; installasjon av 
energisystemer med solpaneler for private 
boligeiendommer; installasjon av energisystemer med 
solpaneler, ikke for private boligeiendommer; 
konstruksjon av energieffektive bygninger og strukturer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon; installasjon av gasstilførsels- og 
distribusjonsutstyr; reparasjon av anlegg og maskiner 
for biogass; vedlikehold og reparasjon av strøm, vann 
og elektriske installasjoner i bygninger; konstruksjon, 
reparasjon og vedlikehold av bygninger, og 
fremskaffelse av relatert informasjon; bygging av 
landbruksvirksomheter; bygging av 
industrieiendommer; bytte av batterier; bygging av 
fabrikker; bygging av butikker; byggeledelse; 
byggetjenester; vedlikehold og reparasjon av 
geotermiske anlegg; installasjon av elektriske 
varmefølgeledninger; vedlikehold av elektriske 
forbruksapparater; renovasjon av elektriske ledninger; 
rengjøring av elektriske motorer; lading av elektriske 
kjøretøy; støydemping i elektriske apparater; utleie av 
elektriske vaskemaskiner; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med installasjon av elektriske apparater; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
elektriske vaskemaskiner; reparasjonstjenester for 
elektriske generatorer og vindturbiner; reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske motorer; vedlikehold av 
kommersielle elektriske systemer; installasjon av 
elektriske lys- og strømsystemer; installasjon og 
reparasjon av elektriske apparater; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk 
utstyr; konstruksjon av solcelleinstallasjoner til 
forsyningsformål; vedlikehold og reparasjon av 
solcelleinstallasjoner; rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av varmesystemer med fast brensel; 
vedlikehold og reparasjon av kjeler for fast brensel; 
reparasjon av fotografiapparater; reparasjon og 
vedlikehold av fotoutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kompressorer, luftpumper, 
vakuumpumper, ventilatorer, luftfiltre, 
vekselstrømsgeneratorer, trykkregulatorer og 
oljeutskillere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vekselstrømsgeneratorer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gass- og strømsystemer; installasjon av 
utstyr for reaktiv strømkompensasjon; 
beredskapstjeneste av utstyr for strømforsyning; 
vedlikehold av strømnettet; vedlikehold av 
databehandlingsapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk, elektrisk og mekanisk utstyr; 
reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, utenom for telefonapparater, 
radiomottakere og tv-mottakere; reparasjon og 
vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr; installasjon 
av telefonlinjer; reparasjon av telefaksmaskiner; kabling 
for telekommunikasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av solfangere; reparasjon og vedlikehold av 
tørkeapparater; installasjon av airconditionapparater; 
rengjøring av airconditionapparater; vasking av 
airconditionapparater; reparasjon eller vedlikehold av 



 registrerte varemerker 2022.07.11 - nr 28/22

27 
 

kokeapparater og -installasjoner; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater og -installasjoner; 
bygging av jordvarmeinstallasjoner i lokalsamfunn; 
reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske 
kokeapparater og -installasjoner; reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske kokeapparater og -
installasjoner; vedlikehold av 
vannforsyningsinstallasjoner; reparasjon av 
bilvaskinstallasjoner; vedlikehold av 
brannalarminstallasjoner; reparasjon av 
sanitetsinstallasjoner; bygging av 
vannforsyningsinstallasjoner; installasjon og 
vedlikehold av solfangerinstallasjoner; vedlikehold og 
reparasjon av soloppvarmingsinstallasjoner; 
vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsinstallasjoner; 
bygging av jordvarmeinstallasjoner; vedlikehold og 
reparasjon av elektroniske installasjoner; vedlikehold 
og reparasjon av kjøleapparater og -installasjoner; 
termisk isolasjon for bygninger; installasjon av termisk 
isolasjon for bygninger; konvertering, renovasjon, 
modifisering og reparasjon av lystbåter og båter; 
installasjon av trekktetningstjenester for skyvevinduer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
åpning og lukking av takvinduer; installasjon av 
isoleringsglass i konservatorier, vinduer, dører og 
drivhus; installasjon av glass i konservatorier, vinduer, 
dører og drivhus; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmålere; innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester; installasjon og reparasjon 
av vinduspersienner; installasjon og reparasjon av 
vindusrammer; utskiftning av vindusruter i kjøretøy; 
montering av vindusruter i motorkjøretøyer; reparasjon 
og isolering av vindusfuger; installasjon av dører og 
vinduer; installasjon av glass og vinduer; vedlikehold av 
vinduer i kjøretøyer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk åpning og lukking av vinduer, 
halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatisk utstyr for åpning og lukking 
av vinduer, halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld; installasjon av vindusbelegg; 
installasjon av vindusrammer; varmeisolering av 
vinduer; renovering av vindusruter; installasjon av 
vindusbeslag; utskifting av vindusrammer; vedlikehold 
av vinduer; installasjon av vindusfolie; utskifting av 
vinduer; rådgivning i forbindelse med installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindmøller og 
vindturbiner; installasjon av vinduer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindtårn og vindmålere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og 
vindturbiner; vindusrengjøring og fremskaffelse av 
relatert informasjon; vindusreparasjon. 

  Klasse 38   SMS-tjenester; tekstmeldinger [SMS]; overføring av 
korte meldinger [SMS], bilder, tale, lyd, musikk og 
tekstkommunikasjon mellom 
mobilkommunikasjonsenheter; 
telekommunikasjonsrådgivning; 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe tilgang til 
bredbåndstelekommunikasjon; betjening av 
bredbåndstelekommunikasjonsnett; 
radiotelekommunikasjon; kringkastingstjenester og 
tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for video- 
og lydinnhold via en bestillingsprogramtjeneste via 
internett; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til 
video- og lydinnhold levert via en online videotorg-
tjeneste; elektronisk utveksling av data lagret i 
databaser som er tilgjengelige via 
telekommunikasjonsnettverk; kringkastingstjenester og 
tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for filmer 
og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; 
automatisk overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; overføring av informasjon 
om børsmarkedet ved hjelp av 
telekommunikasjonsmedier; levering av digital lyd 
og/eller video via telekommunikasjon; tilveiebringe 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverk eller databaser; signaloverføring for 
elektronisk handel via telekommunikasjonssystemer og 

datakommunikasjonssystemer; tilveiebringe trådløs 
telekommunikasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; sending og mottak 
[overføring] av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av 
telekommunikasjonstilgang og lenker til databaser og til 
internett; utleie av telekommunikasjonsenheter og -
utstyr for tilkobling til nettverke; fremskaffelse av 
telefonkatalogopplysninger til bruk ved 
telekommunikasjon; kommunikasjon av data ved hjelp 
av telekommunikasjon; fjernoverføring av data ved 
hjelp av telekommunikasjon; overføring av informasjon 
via optiske telekommunikasjonsnettverk; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester innen 
telekommunikasjon; fjernoverføring av lydsignaler ved 
hjelp av telekommunikasjon; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert telefoner og 
telefaksmaskiner; tilgang til telekommunikasjonskanaler 
for tv-shop-tjenester; tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringe og leie ut 
telekommunikasjonsfasiliteter og -utstyr; leasing av 
telekommunikasjonslinjer for tilgang til datanettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for tredjepartsbrukere; 
fremskaffelse av telekommunikasjonstilgang til 
databaser og internett; tilveiebringe informasjon innen 
telekommunikasjon; rådgivnings- og 
informasjonstjenester innen telekommunikasjon; 
dataoverføring og mottaktjenester via 
telekommunikasjon; overføring av data via 
telekommunikasjon; kommunikasjon via multinasjonale 
telekommunikasjonsnettverk; informasjons- og 
rådgivningstjenester vedrørende 
telekommunikasjonstjenester; nettbaserte 
informasjonstjenester vedrørende telekommunikasjon; 
tilveiebringe tariffinformasjon om telekommunikasjon; 
tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser for 
datasentre; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til 
serversentere; overføring av telefon- eller 
telekommunikasjonssamtaler; fremskaffelse av 
telekommunikasjonsfasiliteter for utdanningsformål; 
tilveiebringe tilgang til telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonstjenester relatert til telekommunikasjon; 
tilveiebringe telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -
anlegg; rådgivning innen telekommunikasjon; 
tilveiebringelse av elektroniske 
telekommunikasjonsforbindelser; utleie av 
telekommunikasjonsapparater og -installasjoner; 
dataoverføringstjenester via 
telekommunikasjonsnettverk; veldedighetstjenester, 
nemlig telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
satellittkapasitet [telekommunikasjonvirksomhet]; 
elektronisk og telekommunikasjon overføringstjenester; 
elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; betjening av et 
telekommunikasjonsnettverk; luft-til-jord-
telekommunikasjonstjenester; nyhetsbyråtjenester for 
telekommunikasjon; dataoverførings- og 
telekommunikasjonstjenester; betjening av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av 
telekommunikasjonsrutere; aeronautiske 
telekommunikasjonstjenester; telefon- og 
telekommunikasjonstjenester; fiberoptiske 
telekommunikasjonstjenester; betjening av 
telekommunikasjonssatellitter; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; betjening av 
telekommunikasjonssystemer; interaktive 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe 
telekommunikasjonsfasiliteter; internettbaserte 
telekommunikasjonstjenester; utleie av 
telekommunikasjonsfasiliteter; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; 
telekommunikasjonstjenester levert via plattformer og 
portaler på internett og andre medier; 
telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-
handel på internett og andre elektroniske medier; 
telekommunikasjon via dataterminaler, telematikk, 
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satellitter, radioapparater, telegrafer og telefoner; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig avskjæring og 
forhindring av uønskede anrop fra telefonselgere; 
telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler 
på internett og andre medier; telekommunikasjontilgang 
for video- og lydinnhold via en nettbasert 
bestillingsprogramtjeneste; 
telekommunikasjonstjenester innen telefoni tilveiebrakt 
via forhåndsbetalte telefonkort; 
telekommunikasjontilgang for filmer og tv-programmer 
via en bestillingsprogramtjeneste; 
telekommunikasjonstjenester tilveiebrakt ved hjelp av 
fiberoptiske nettverk; telekommunikasjonstjenester i 
form av innhenting av informasjon fra databanker; 
telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler 
på internett; telekommunikasjonskoblinger til et globalt 
kommunikasjonsnettverk eller databaser; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
fiberoptiske nettverkstjenester; 
telekommunikasjonstjenester via internett, intranett og 
ekstranett; telekommunikasjonstjenester via 
fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; 
telekommunikasjonstjenester for å tilveiebringe tilgang 
til databaser; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
elektronisk handel; telekommunikasjonstilgang til 
lydinnhold via internett; telekommunikasjonstilgang til 
videoinnhold via internett; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig personlig 
kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av 
informasjon (inkludert nettsider); 
telekommunikasjonskoblinger til internett i et kafémiljø; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig ISDN-tjenester; 
telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller 
databaser; telekommunikasjonstjenester for 
telefaksoverføring av informasjon; 
telekommunikasjonstjenester for distribusjon av data; 
telekommunikasjonstjenester for kundetelefoner og 
kundesentre; telekommunikasjonstjenester for digitale 
nettverk; telekommunikasjon via fastnett; 
telekommunikasjon via e-post; 
telekommunikasjonstjenester innen telegrafi; 
telekommunikasjonstjenester mellom datanettverk; 
telekommunikasjonstjenester mellom 
finansinstitusjoner; telekommunikasjonstjenester via 
mobilnettverk; telekommunikasjonstjenester for 
satsfremstilling; telekommunikasjonstjenester for 
flypassasjerer; telekommunikasjonskoblinger til 
internett; telekommunikasjonskoblinger til databaser; 
telekommunikasjonskoblinger for 
telefonsamtalebrukere; telekommunikasjon-
portstasjonstjenester; telekommunikasjon; 
telekommunikasjonstilgang; rådgivningstjenester i 
forbindelse med datakommunikasjon; 
samtaleromtjenester for sosiale nettverk; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; tv-kringkastingstjenester for 
mobiltelefoner; kommunikasjonstjenester via 
fjernskriver; kommunikasjonstjenester mellom 
databaser; kommunikasjonstjenester innen rikstelefoni; 
kommunikasjonstjenester i form av telefonkiosker; 
kommunikasjonstjenester via satellitt; faksimile 
overførings- og gjenfinningstjenester; 
kommunikasjonstjenester via kabel; 
kommunikasjonstjenester via radio; 
satellittkringkastingstjenester vedrørende 
sportsbegivenheter; informasjonstjenester vedrørende 
kringkasting; kringkasting over internett (webcasting); 
brukertilgang til søkemotorer; liveoverføringer 
tilgjengelig via hjemmesider på internett [webkamera]; 
overføring av informasjon og data via nettbaserte 
tjenester og internett; elektronisk tjenester innen 
innsamling og overføring av meldinger; tilveiebringe 
virtuelle private nettverk (VPN) -tjenester; 
webmeldingstjenester; utleie av apparater og 
instrumenter for fjerndatabehandling; digitale 
overføringstjenester for lyd- og videodata; overføring av 
lyddata via internett; overføring av videodata via 
internett; overføring av informasjon om et bredt utvalg 
av emner, inkludert på internett og over et globalt 

datanettverk; 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; tilveiebringelse av 
flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk for 
overføring og spredning av informasjon innen et bredt 
spekter; elektronisk overføring av bilder, fotografier, 
grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt 
datanettverk; tilveiebringe tilgang til en elektronisk 
markedsplass [portal] via datanettverk; tilgang til en 
elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk; 
nettbaserte forum for overføring av meldinger blant 
databrukere; tilveiebringe tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser; 
kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [VPN]; 
nettbasert dokumentlevering via et globalt datanettverk; 
kringkasting av programmer gjennom et globalt 
datanettverk; tilveiebringe tilgang til og leasing av 
tilgangstid til datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
og leasing av tilgangstid til databaser; tilgang til og leie 
av tilgangstid til en database; overføring av meldinger 
og bilder via datamaskin; elektronisk 
kommunikasjonstjeneste ved hjelp av datamaskin; 
tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; kommunikasjon via analoge 
og digitale dataterminaler; tiveiebringe tilgang til 
databaser på internett; overføring av informasjon 
mellom datamaskiner og arbeidsstasjoner; interaktive 
kommunikasjonstjenester ved hjelp av datamaskiner; 
tilveiebringe tilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; overføring av lyd- og 
videoinnhold via datanettverk; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt 
datanettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer 
via internett; utleie av tilgangstid til databaser; tilgang til 
informasjon i datanettverk; tilgang til nettbaserte 
databaser; tillgangstjenester til globale datanettverk; 
tilveiebringelse av datatilgang til 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til 
databaser; kommunikasjon via datamaskin; overføring 
av databehandlede dokumenter; tilveiebringe 
elektroniske datalenker; kommunikasjonstjenester via 
datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler; 
sammenkoblingtjenester for databaser; tilgang til 
datanettverk; tale- og dataoverføringstjenester; 
telematikktjenester [datakommunikasjon]; internasjonal 
dataoverføring; elektroniske datautvekslingstjenester; 
tilgang til databaser og informasjon via globale 
datanettverk; kommunikasjon via og mellom 
datamaskiner og dataterminaler; tilgang til bestilling av 
dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringe 
brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; 
tilveiebringe tilgang til databaser i datanettverk; tilgang 
til databaser i datanettverk; tilgang til dataprogrammer i 
datanettverk; brukertilgang til dataprogrammer i 
datanettverk; dataoverføring av informasjon tilgjengelig 
via en kode eller en terminal; dataassistert overføring 
av meldinger, informasjon og bilder; 
dataoverføringstjenester med høy bitrate for 
telenettoperatører; datatjenester i forbindelse med 
elektronisk post; dataoverføringstjenester over 
telematiske nettverk; datakommunikasjon via 
elektronisk post; datakommunikasjonstjenester 
tilgjengelig via passord; dataassistert overføring av 
informasjon og bilder; datakommunikasjon via 
elektroniske midler; datakommunikasjonstjenester 
tilgjengelig via tilgangskode; dataoverføring via 
elektronisk post; dataassistert overføring av beskjeder 
og bilder; datakommunikasjon for overføring av 
informasjon; datamaskinstøttet overføring av tekst; 
datamaskinstøttet overføring av lyd; dataoverføring via 
kommunikasjonssatellitt; dataassistert overføring av 
bilder; datastyrt konsultasjon av telefonkataloger; 
dataoverføring for andre; datastyrte 
kommunikasjonstjenester; datakommunikasjon og 
internettilgang; datastyrte telefonitjenester; 
datanettverkkommunikasjonstjenester; 
datatelefonitjenester; dataoverføring; 
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datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; datastreaming; 
dataoverføringstjenester; datasamband; 
dataoverføringstjenester ved bruk av datamaskin; 
dataoverføring og datakringkasting; overføring, 
kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og 
bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; overføring av 
lyd, video og data via kabel, satellitt, datanettverk, 
telefonlinjer og ISDN-linjer; overføring, kringkasting og 
mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, 
tekst og data; overføring og distribusjon av data eller 
audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller 
internett; overføring av data eller audiovisuelle bilder 
via et globalt datanettverk eller internett; distribusjon av 
data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk 
eller internett; overføring av data ved hjelp av 
elektronisk bildebehandling via telefonforbindelse; 
overføring av meldinger, data og innhold via internett 
og andre kommunikasjonsnettverk; 
kommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring 
av data og dokumenter mellom datamaskinbrukere; 
elektronisk overføring av data og dokumenter via 
dataterminaler og elektroniske enheter; internett- og 
digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske 
data; tilveiebringe kommunikasjonsinnretninger for 
utveksling av data via elektroniske midler; 
fremskaffelse av tilgang til databaser som inneholder 
data eller dokumenter for fjernkonsultasjon; overføring 
av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og 
alle andre data; overføring og spredning av informasjon 
og data via datanettverk og internett; satellittoverføring 
av data via et online globalt datanettverk; trådløs 
overføring av data via trådløse programprotokoller; 
levering av meldinger og data ved elektronisk 
overføring; overføring av data, lyd og bilder via 
satellitter; trådløs overføring av data via digital 
mobiltelefoni; overføring av informasjon og data via 
datanettverk og internett; overføring av datastyrt data 
ved hjelp av kabel; elektronisk overføring av data og 
dokumenter via dataterminaler; overføring av datastyrt 
data ved hjelp av tv; tilveiebringe pakkesvitsjing som 
tilkoblingstjenester for overføring av data; tilgang til 
data- og kommunikasjonsnettverk med høy hastighet; 
kommunikasjonstjenester for utveksling av data i 
elektronisk form; fremskaffelse av 
kommunikasjonsfasiliteter for utveksling av digitale 
data; sikker overføring av data, lyd eller bilder; 
fremskaffelse av kommunikasjonsfasiliteter for 
utveksling av elektroniske data; tilveiebringe tilgang til 
data via internett; tilveiebringe tilgang til data på 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av 
meldinger, data og dokumenter; satellittoverføring av 
lyd, bilder, signaler og data; overføring av data via 
audiovisuelle apparater; kabeloverføring av lyd, bilder, 
signaler og data; sikret data, lyd og bilde 
overføringtjenester; nettverksoverføring av lyder, bilder, 
signaler og data; overføring av data via elektroniske 
midler; digital overføring av data via internett; trådløs 
overføring av data via internett; overføring av data-, lyd-
, video- og multimediafiler; overføring av data via ISDN-
linjer; overføring av datastyrte data via radio; tilgang til 
data via internett; elektroniske posttjenester for data og 
tale; kommunikasjonstjenester for elektronisk 
overføring av data; overføring av data via telefonlinjer; 
tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; overføring 
av data via satellitt; trådløs elektronisk overføring av 
data; overføring av data via mikrobølger; overføring av 
data via telefon; elektronisk overføring av meldinger og 
data; overføring av data via telefaks; overføring av data 
via fjernskriver; overføring av data via personsøking; 
overføring av data via internett; elektronisk overføring 
av direktemeldinger og -data; overføring av data, 
meldinger og informasjon; overføring av data via kabel; 
tilveiebringe tilgang til data i datanettverk; overføring av 
data via datanettverk; trådløs overføring av data via 
trådløs overføring av data [WAP]; pakkeoverføring av 
data og bilder; elektronisk overføring av data; digital 
overføring av data; overføring av data og informasjon 
via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; tilgang 

til data i datanettverk; overføring av datastyrte data; 
fjerntilgang til data; overføring av data; transmisjon av 
data; laseroverføring av data; streaming av data; 
kringkasting av e-sportsarrangementer; strømming av 
e-sportsarrangementer; overføring av data-, lyd-, video- 
og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og 
streamede filer over et globalt datanettverk; 
kringkasting av tv-programmer, filmer og annet 
audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett-
protokoll og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
online internettforum for overføring av meldinger, 
kommentarer og multimediainnhold blant brukerne; 
nettbaserte forum for overføring av meldinger, 
kommentarer og multimediainnhold blant brukere; 
nettbaserte samtalerom for overføring av meldinger, 
kommentarer og multimediainnhold blant brukere; 
kringkasting av audiovisuelt og multimediabasert 
innhold via internett; overføring av lyd via interaktive 
multimedianettverk; tilveiebringe tilgang til nettbasert 
multimediainnhold; tjenester angående 
multimediameldinger [MMS]; overføring av 
multimediainnhold via internett; tilgang til nettbasert 
multimediainnhold; multimediameldinger [MMS]; 
kringkasting av lyd, video og multimedia via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; 
kommunikasjonstjenester innen radiotelefoni; 
tilveiebringe private mobilradiotjenester; 
radiotelegrafiske kommunikasjonstjenester; 
internettilkoblingstjenester for privatboliger og 
kommersielle enheter; internett-telefonitjenester; 
internettleverandørtjenester [ISP-tjenester]; 
internettleverandørtjenester (ISP); overføring av 
fjernsynsprogrammer sendt via mikrobølgeforbindelse 
til TV-mottakere; kommunikasjon via radiobølger; 
tilveiebringe anropsstrømmer i telefonlinjer; tilgang til 
internett-plattformer for å utveksle digitale fotografier; 
strømming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via 
et globalt datanettverk; strømming av lyd- og 
videomateriale på internett; strømming av tv over 
internett; strømming av lydmateriale på internett; 
strømming av videomateriale på internett; enhetlige 
meldingstjenester (UMS); telematisk overføring av data 
og filer; tilveiebringe nettfora for kommunikasjon innen 
feltet elektroniske spill; tilveiebringelse av tjenester for 
online elektroniske oppslagstavler (BBS) og 
samtalerom; fremskaffelse av tilgang til et elektronisk 
nettverk for innhenting av informasjon; 
telegrafstrimmeltjenester; telefakstjenester; 
telekonferanse- og videokonferansetjenester; 
telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; 
elektroniske overføringstjenester av dokumenter; 
elektroniske overføringstjenester av bilder; elektronisk 
overføring av meldinger; elektronisk overføring av 
nyheter; elektroniske e-post og postbokstjenester; 
elektronisk overføring av instruksjoner; elektroniske 
oppslagstavler (BBS); elektronisk meldingsinnsamling 
og overføring; elektroniske kommunikasjonstjenester 
for finansinstitusjoner; utleie av telefoner; interaktive 
teleteksttjenester; geolokaliseringstjenester 
[telekommunikasjonstjenester]; personsøkingstjenester 
via radio og telefon; profesjonell konsultasjon innen 
telekommunikasjon; konsulenttjenester innen 
elektronisk kommunikasjon; arrangering 
[tilveiebringelse] av elektroniske konferansetjenester; 
online overføring av elektroniske publikasjoner; 
kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av 
bilder; fremskaffelse av telefonkatalogopplysninger. 

  Klasse 39   Distribusjon av elektrisk kraft; distribusjon av fornybar 
energi; lagring av energi og drivstoff; forsyning av 
elektrisk energi, gass, vann og fjernvarme; distribusjon 
av energi for oppvarming og kjøling av bygninger; 
distribusjon av elektrisitet; distribusjonstjenester; 
distribusjon av varme; distribusjon av gass; distribusjon 
og overføring av strøm; distribusjon og forsyning av 
vann; drivstoffdistribusjonstjenester; vanndistribusjon 
og -forsyning; vanndistribusjon; innsamling, lagring, 
distribusjon og levering av brev, korrespondanse, 
tidsskrifter, pakker, aviser, frakt og varer fra transport 
enten via vei, tog, fly eller sjø; lagring og distribusjon av 
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elektrisitet; gassforsyningstjenester [distribusjon]; 
strømforsyning og -distribusjon; 
varmeforsyningstjenester [distribusjon]; gassforsyning 
[distribusjon]; distribusjonstjenester vedrørende 
drikkevarer, slik som alkoholholdig drikke; distribusjon 
av elektrisitet, gass, vann og fjernvarme; 
distribusjonstjenester for varer pakket på paller; 
distribusjon ved hjelp av rørledninger og kabler; 
distribusjon [transport] av varer til sjøs; distribusjon 
[transport] av varer med fly; distribusjon av elektrisitet til 
husholdninger; distribusjon [transport] av detaljvarer; 
distribusjon av olje; transport og distribusjon av 
naturgass og flytende gass; tilrettelegging til transport 
av varer og passasjerer på land eller til havs; 
arrangering og tilveiebringelse av transport via land, til 
havs og i luften; lossing med havnekraner; berging til 
havs; lossing med havnekran; transport av flytende 
naturgass med skip; lagring av flytende naturgass på 
skip; transport av flytende naturgass på skip; offentlige 
forsyningstjenester i form av distribusjon av naturgass; 
lagring av menneskelige celler; strømforsyning via 
kabler; strømforsyning; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
strømdistribusjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med strømdistribusjon; offentlige 
forsyningstjenester i form av strømdistribusjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
strømdistribusjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med flyreiser, via elektroniske midler. 

  Klasse 40   Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med generering av elektrisitet fra bølgeenergi; 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisk energi; generering av energi; generering av 
elektrisk energi fra bølge-, vind- og solkilder; 
produksjon av elektrisk energi fra fornybare 
energikilder; produksjon av energi på kjernekraftverk; 
produksjon av energi på kraftverk; generering av 
elektrisitet fra geotermisk energi; olje- og 
gassbrønnbehandling; oljeutslippsbehandling; 
frakturering av oljebrønner; gjenvinning av matoljer og 
vegetabilske oljer; konsulentvirksomhet relatert til 
utslipp av oljeforurensning; konsulentvirksomhet knyttet 
til behandling av oljeforurensning; behandling av oljer 
ved fjerning av polyklorerte bifenoler; produksjon av 
elektrisk kraft; produksjon av vannkraft; utleie av 
kraftgeneratorer; designtrykking for andre; trykk av klær 
på bestilling med dekorative design; offsettrykking; 
kjemisk dekontaminering av atomkraftverk; 
energiproduksjon; generering av elektrisk strøm ved 
hjelp av karbonfangst og håndtering; fremstilling av 
elektroniske kretser ved mønsterdannelse av 
overflateenergi; utleie av generatorer, klimaanlegg og 
varmeelementer; generering av elektrisk strøm; 
generering av gass og elektrisitet; regenerering av 
brukte katalysatorer; generering av elektrisitet; 
mønsterdannelse av overflateenergi; regenerering av 
vann; bearbeiding og omdanning av energi; utleie av 
energiproduksjons utstyr; leasing av 
energigenererende utstyr; utleie av energigenererende 
utstyr; generering av elektrisitet fra bølgeenergi; 
generering av elektrisitet fra solenergi; generering av 
elektrisitet fra vindenergi; generering av elektrisitet fra 
bølge-, vind- og solenergi; utleie av utstyr for 
behandling og transformasjon av materialer, til 
energiproduksjon og for produksjon på bestilling; 
produksjon og bearbeiding av drivstoff og andre 
energikilder; behandling av biofarmasøytiske 
materialer; bioremedieringstjenester; kondensering av 
naturgass; behandling av naturgass; bearbeiding av 
naturgass; utleie av elektriske vifter for kjøling; 
behandling av brenselmaterialer; resirkulering av 
kjernebrensel; konvertering av atombrensel; 
bearbeiding av kjernebrensel; kjemisk behandling av 
avgasser fra forbrenning av fossilt brensel; 
assemblering på bestilling av elektroniske komponenter 
for kommunikasjonsenheter; utleie av 
vannfiltreringsenheter til kommersiell bruk; bearbeiding 
av luft- eller satellittfotografier; bearbeiding av 
fotofilmer; duplisering av fotografiske filmer; fremkalling 

av fotografier og film; filmfremkalling og reproduksjon 
av fotografier; kopiering av filmer og fotografier; 
reproduksjon av fotografiske trykk; overføring av 
fotografiske avtrykk; trykking og fotografisk og 
kinematografisk fremkalling; fotokopiering og 
fremskaffelse av relatert informasjon; fotografisk 
bearbeiding av diapositiver og trykk; fotografisk etsing 
av papir; fotografisk etsing av tekstiler; fotografisk 
etsing av husholdningsartikler; fotografisk etsing av 
klær; fotografisk duplisering; fotografisk 
bildebehandling; fotogravyrtjenester; fotobearbeiding; 
fotobehandling; fotografisk etsing av trykksaker; 
elektro- og metallbelegg, metallbearbeiding og 
metallstøping, herding av metall og metallprodukter; 
utleie av kjøleapparater og -installasjoner; utleie av 
varmeinstallasjoner; konvertering av spesifikke 
substrater i spesifikke kjemiske preparater ved 
behandling med enzymsystemer; videooverføring for 
konvertering av smalfilm til videobånd; utleie av 
generatorer; etsing av en sekvens av sporbare 
identifikasjonsnumre på bilvinduer for å identifisere en 
spesifikk bil som er gjenfunnet etter et tyveri; 
fargebehandling av vinduer ved overflatebehandling. 

  Klasse 41   Opplæringstjenester vedrørende stemmebruk; 
opplæringstjenester for datautdanning; publisering av 
elektroniske aviser tilgjengelige via globalt 
datanettverk; utdanning innen arbeidshelse og -
sikkerhet; opplæring av lærere; opplæring i elektronikk; 
opplæring av toastmastere; opplæring i håndtering av 
hunder; opplæring innen bruk av kirurgiske, 
medisinske, dentale og veterinære instrumenter og 
utstyr; rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning 
og opplæring; teknikker for forebygging av blindhet 
(Opplæring i -); fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med opplæring; tilveiebringe opplæring i 
bruk av datatastaturer; tilveiebringelse av opplæring i 
kjøring av motorkjøretøy; kurs (Opplæring -) 
vedrørende finans; organisering av seminarer 
vedrørende opplæring; teknisk opplæring vedrørende 
hygiene; kurs (Opplæring -) vedrørende medisin; know-
how formidling [opplæring]; konsultasjon vedrørende 
utdanning og opplæring; utleie av spill; tilveiebringe 
spill; arrangering av spill; informasjon vedrørende 
dataspillunderholdning tilveiebrakt over nett fra en 
database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; 
informasjon i forbindelse med nettbasert 
dataspillunderholdning fra en database eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; produksjon og presentasjon 
av lyd- og videoinnspillinger, samt stillbilder og 
bevegelige bilder; tilveiebringe aldersmerking for tv-, 
film-, musikk-, video- og videospillinnhold; tilveiebringe 
digitale lydinnspillinger, ikke nedlastbare, fra internettet; 
underholdningstjenester for matching av brukere med 
lyd- og videoinnspillinger; produksjon og distribusjon av 
lyd-, film- og videoinnspillinger; utleie av apparater for 
innspillinger av videosignaler; utleie av apparater for 
innspilling av lydsignaler; redigering eller innspilling av 
lyd og bilder; utleie av belysning til bruk på tv-
innspillinger; produksjon av lyd- og bildeinnspillinger på 
lyd- og bildebærere; innspillingsstudiotjenester for 
produksjon av lydbærende plater; tilveiebringe 
nettbasert informasjon innen dataspillunderholdning; 
innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; 
presentasjon og utleie av lyd- og bildeinnspillinger; 
utleie av videospillapparater; undervisning i utvikling av 
datamaskiner; utvikling av utdanningsmateriale; 
utvikling av pedagogiske håndbøker; utvikling av 
utdanningskurs og eksaminasjoner; utvikling av 
formater for filmer; utvikling av formater for tv-
programmer; utvikling av internasjonale 
utvekslingsprogram for studenter; opplæring for 
håndtering av vitenskapelige instrumenter og apparater 
for forskning i laboratorier; teknologiske 
utdanningstjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til kroppsøving via et nettsted; utdannings-, 
opplærings- og undervisningstjenester relatert til 
fabrikasjon og produksjon; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
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opplæringsgrupper; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; rådgivning i forbindelse med 
reservasjonstjenester innen idretts-, vitenskapelige og 
kulturarrangementer via kundesentre og 
kundetelefoner; utdannings- og undervisningstjenester 
relatert til musikk og dans; fremskaffelse av tjenester 
vedrørende sosiale klubber; opplæring vedrørende 
fremskaffelse av juridiske tjenester; organisering av 
opplæringskurs vedrørende design; opplæring i design 
av integrerte kretser; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til spill; 
utdanningstjenester relatert bruk av kvantecomputere; 
rådgivende tjenester vedrørende utdanning; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; publisering 
og utgivelse av vitenskapelige artikler vedrørende 
medisinsk teknologi; utdanningstjenester vedrørende 
bruk av datamaskiner i forretningsliv; 
billettinformasjonstjenester for sportsarrangementer; 
billettinformasjonstjenester for e-sportsarrangementer; 
utleie av sports- eller treningsutstyr; tilveiebringelse av 
fasiliteter for sportstrening; tilveiebringe billetter til 
sportsbegivenheter; organisering av sportsaktiviteter for 
sommerleirer; tilveiebringe sportsfasiliteter for ski; 
tilveiebringelse av sportsfasiliteter for bueskyting; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for 
sportsarrangementer; billettreservasjon og 
bookingtjenester for e-sportsarrangementer; 
tilveiebringe fasiliteter for sportsarrangementer; 
produksjon av sportsarrangementer for film; produksjon 
av sportsarrangementer for radio; tilveiebringe 
fasiliteter for sportsturneringer; klubbhus med å 
tilveiebringe sportsfasiliteter; tilveiebringelse av 
fasiliteter for sportsrekreasjon; organisering av lokale 
sportsbegivenheter; presentasjoner med audiovisuelle 
displayer; videregående utdannelse; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; arrangering av 
demonstrasjoner for underholdningsformål; arrangering 
av demonstrasjoner for opplæringsformål; arrangering 
av demonstrasjoner for utdanningsformål; tilveiebringe 
pedagogiske demonstrasjoner; tilveiebringe 
informasjon innen utdannelse; arrangering av 
presentasjoner for utdanningsformål; arrangering av 
presentasjoner for opplæringsformål; arrangering av 
presentasjoner for underholdningsformål; undervisning 
i skriving av dataprogrammer; komponering av musikk 
for andre; fotografisk komposisjon for andre; 
produksjon av videoplater for andre; 
datamaskinsopplæringstjenester; layouttjenester, andre 
enn for reklameformål; filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; skriving på bestilling for andre, ikke 
reklametekster; mikrofilming for andre; 
musikktranskribering for andre; trening innen helse og 
velvære; opplæring i PR; rådgivning i forbindelse med 
opplæring og videregående opplæring; 
underholdningstjenester for matching av brukere med 
dataspill; arrangering og ledelse av pedagogiske 
arrangementer; fremskaffelse av underholdning via 
podcast; utarbeidelse [skriving] av podcaster; 
militærbasert trening; utdanningstjenester vedrørende 
fysisk trening; fremskaffelse av utdanningstjenester 
vedrørende trening; fremskaffelse av 
helseklubbfasiliteter [fysisk trening]; undervisningskurs 
vedrørende fysisk trening; fremskaffelse av instruksjon 
vedrørende trening; instruksjon i fysisk trening for 
voksne og barn; underholdning i form av fotballspill; 
organisering, arrangering og gjennomføring av 
fotballkamper; fysiske treningstjenester; booking av 
treningsfasiliteter; fremskaffelse av treningsfasiliteter 
for unge mennesker; vurdering av fysisk kondisjon for 
treningsformål; fremskaffelse av fasiliteter for 
arbeidstrening; kunstgalleritjenester tilveiebrakt på nett 
via en telekommunikasjonslink; arrangering av årlige 
konferanser vedrørende telekommunikasjon; kulturelle 
tjenester; tv-guide-tjenester; utdanningstjenester for 
forebygging av blindhet; utleietjenester for lyd- og 
videoutstyr; nyhetsprogramtjenester for radio eller tv; 

klubbtjenester i form av underholdning; spilltjenester fra 
kommunikasjonsnettverk; mentortjenester innen 
forretning; administrasjon [organisering] av 
spilltjenester; administrasjon [organisering] av 
underholdningstjenester; konferansetjenester; 
organisering av webinarer; underholdning i form av tv-
programmer med webkamera; tilveiebringe 
multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
fremskaffelse av underholdningsinformasjon via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
søketjenester vedrørende fotografibiblioteker; 
bokklubb-tjenester vedrørende informasjon relatert til 
bøker; ledelse av forretningskonferanser; ledelse av 
telefonkonkurranser; ledelse av undervisningskurs; 
ledelse av utdanningstjenester; utførelse av 
opplæringskurs innen teknologi og innovasjon; 
coaching i økonomiske og ledelsesmessige forhold; 
produksjon av kursmateriale distribuert på 
ledelseskurs; produksjon av kursmateriale distribuert 
på ledelsesseminarer; utdanning- og 
opplæringstjenester i forbindelse med bedriftsledelse; 
utdannings- og opplæringstjenester innen 
bedriftsledelse; databaserte utdanningstjenester innen 
forretningsledelse; publisering av arbeidsmanualer for 
forretningsledelse; utdanningstjenester vedrørende 
forretningsfranchiseledelse; tilveiebringe 
opplæringskurs i forretningsledelse; tilveiebringe 
elektroniske utgivelser fra et globalt datanettverk eller 
internett, ikke nedlastbart; publisering av redaksjonelt 
innhold av nettsider tilgjengelige via et globalt 
datanettverk; utdanningstjenester for formidling av 
undervisningsmetoder vedrørende databehandling; 
spilltjenester fra datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; utdanning i CAD [DAK] 
(dataassistert konstruksjon); tilveiebringe datalevert 
testing og vurdering i utdanningssammenheng; 
undervisningsprogrammer for oppsett av 
databehandling; tilveiebringe dataassisterte 
undervisningskurs; rådgivningstjenester vedrørende 
dataopplæring; utdanning innen databehandling; 
undervisningstjenester vedrørende databehandling; 
undervisning i reparasjon av datamaskiner; 
undervisning i vedlikehold av datamaskiner; 
utdanningstjenester vedrørende datamaskiner; 
tilveiebringe nettbaserte dataspill; opplæringstjenester 
innen dataprogramvareutvikling; veiledning i 
databehandling; bibliotekstjenester tilveiebrakt via en 
datastyrt database med informasjon hentet fra aviser; 
bibliotekstjenester tilveiebrakt ved hjelp av datastyrt 
database; opplæring av personale for sikring av 
maksimal sikkerhetsbeskyttelse; databaserte 
bibliotekstjenester; datastøttete kroppsøvingstjenester; 
dataopplæring; sikkerhetsopplæring vedrørende 
boreteknologi; bibliotekstjenester vedrørende data 
lagret og hentet ved hjelp av elektroniske midler; 
tilveiebringe nettbasert informasjon om data- og 
videospillstrategier; analyse av utdanningsrelaterte 
testresultater og data for andre; analyse av 
utdanningspoeng og -data for andre; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av 
dataprogramvare; utdanningstjenester vedrørende 
anvendelse av datasystemer; fremskaffelse av 
undervisning vedrørende dataprogrammering; 
opplæring i bruk og betjening av dataprosessorer; 
sports- og rekreasjonssaktiviteter; fremskaffelse av 
sports- og rekreasjonstjenester; organisering av lokale 
sports- og kulturarrangementer; tilveiebringelse av 
nettbasert underholdning i form av fantasisportsligaer; 
tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av 
spilleturneringer, fantasisportsligaer og spilleshow; 
undervisning og opplæring i forretning, industri og 
informasjonsteknologi; fremskaffelse av 
undervisningskurs i ledelse av informasjonsteknologi; 
utgivelse av bøker vedrørende informasjonsteknologi; 
tjenestegjøre på sportskonkurranser; produksjon av e-
sportsarrangementer; organisering av e-
sportskonkurranser; organisering av e-sportsaktiviteter; 
tilveiebringe e-sportsfasiliteter; organisering av e-
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sportsarrangementer; nettbaserte 
sportstippingstjenester; utleie av sportsfasiliteter; 
betjening av sportsfasiliteter; organisering av 
sportsturneringer; undervisning i sportsaktiviteter; 
booking av sportsfasiliteter; fremskaffelse av 
sportsklubbfasiliteter; organisering av 
sportsfiskekonkurranser; produksjon av 
sportsarrangementer; organisering av 
sportsarrangementer; tilveiebringe sportsfasiliteter; 
organisering av sportskonkurranser; 
sportstippingstjenester; sportsresultattjenester; 
sportsbedømmelse; sportsparktjenester; 
sportsinstruksjonstjenester; sportstjenester; 
tilveiebringe fasiliteter for sportsarrangementer, sports- 
og atletiske konkurranser samt utdeling av priser; 
publisering av vitenskapelige artikler vedrørende 
medisinsk teknologi; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende fysisk utdannelse via et nettsted; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon vedrørende 
lyd- og visuelle medier; fremskaffelse av informasjon og 
utarbeidelse av progresjonsrapporter vedrørende 
utdanning og opplæring; tjenester vedrørende 
innspilling, film, video og tv-studioer; arrangering og 
ledelse av utdanningskurs vedrørende reisebransjen; 
ledelse av workshoper [opplæring] vedrørende 
vedlikehold av bilmotorer; ledelse av workshoper 
[opplæring] vedrørende reparasjon av bilmotorer; 
organisering av fotballkamper; organisering av 
fotballarrangementer; organisering av 
fotballkonkurranser; organisering av fotballturneringer; 
utleie av fotballbaner; administrasjon [organisering] av 
konkurranser; administrasjon [organisering] av 
spillshow; ledelse av kurs; ledelse av 
undervisningsseminarer; ledelse av quizer; ledelse av 
underholdningsaktiviteter; organisering av kurs ved 
hjelp av selvhjelpsmetoder; ledelse av 
korrespondansekurs; opplæring i design av 
dataprogrammer; utdanningstjenester vedrørende 
design; opplæringstjenester vedrørende design; 
utdanningskurs vedrørende design; undervisning i 
interiørdesign; e-sporttjenester; e-
sportdommertjenester; organisering av 
sportsarrangementer, konkurranser og 
sportsturneringer; organisering av e-sportkonkurranser; 
tidtagning ved sportsbegivenheter; organisering av 
sportsarrangement- og konkurranser; produksjon av 
sportsarrangementer for tv; fastsettelse av 
funksjonshemming sportsarrangement; fremskaffelse 
og ledelse av sportsarrangementer; informasjon 
vedrørende sportsutdanning; pauseunderholdning ved 
sportsarrangementer; hosting av fantasi sportsligaer; 
utdanning, underholdning og sportsaktiviteter; 
instruksjonskurs vedrørende sportsaktiviteter; 
arrangering og ledelse av sportskonkurranser; 
arrangering og ledelse av sportsarrangementer; 
underholdningstjenester i form av sportsarrangementer; 
utdannings-, underholdnings- og sportstjenester; 
ledelse av live e-sportsarrangementer; produksjon av 
e-sportsarrangementer for tv; organisering av 
sportskonkurranser og hesteløp; utleie av sportsutstyr 
og fasiliteter; underholdning i form av e-
sportskonkurranser; organisering og ledelse av e-
sportskonkurranser; tilveiebringe nettbasert 
underholdning i form av fiktive sportsligaer; booking av 
sportspersonligheter for arrangementer (tjenester av en 
promotør); billettreservering og bookingtjenester for 
utdanning, underholdning og sportsaktiviteter og 
arrangementer; tilveiebringelse av multimediabaserte 
underholdningsprogrammer via tv-, bredbånd-, trådløse 
og nettbaserte tjenester; innspillingstudio- og 
filmstudiotjenester for produksjon av 
multimediapresentasjoner; publiseringstjenester 
vedrørende programvare med 
multimediaunderholdning; lyd-, video- og 
multimediaproduksjon, og fotografering; utgivelse av 
multimediamateriale på internett; multimediautgivelser 
av blader, tidsskrifter og aviser; multimediautgivelse av 
elektroniske publikasjoner; multimediautgivelse av 
tidsskrifter; multimediautgivelse av magasiner; 

multimediautgivelse av aviser; multimediautgivelser av 
trykksaker; multimediautgivelser av bøker; 
multimediapublisering; tilveiebringelse av lyd- eller 
videostudiotjenester; tjenester vedrørende nettbaserte 
forskningsbibliotek; biblioteker med utlån av filmer; 
studiotjenester for innspilling av videoer; 
bibliotekstjenester for utveksling av bøker; 
fremskaffelse av studiotjenester for videoinnspilling; 
studiotjenester for innspilling av spillefilmer; tjenester 
vedrørende nettbaserte håndbibliotek; radiotjenester for 
fremskaffelse av utdanningsrevisjon; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
studiotjenester vedrørende øving [innspilling]; 
bibliotekstjenester og utleie av medier; bibliotek for 
videoer; produksjon av kursmateriale distribuert på 
profesjonelle kurs; produksjon av kursmateriale 
distribuert på profesjonelle seminarer; produksjon og 
distribusjon av radio- og tv-programmer; produksjon og 
distribusjon av radioprogrammer; utdanning og 
opplæring i forbindelse med naturvern og miljø; 
personalopplæring i bruk av elektrisk utstyr; nettbaserte 
spilltjenester via mobilenheter; redigering av fotografier; 
utleie av fotografiske reproduksjoner; 
fotografiundervisning; fotografireportasjer; 
fotografering; underholdningstjenester tilveiebrakt av 
nettbasert strømming; opplæringskurs vedrørende 
dataprogramvare; undervisning i design av 
datamaskiner; opplæring vedrørende 
databehandlingsteknikker; undervisning i bruk av 
datamaskiner; opplæring innen databehandling; 
tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske 
publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; utgivelse 
av trykksaker, også i elektronisk form, utenom for 
reklameformål; tilveiebringe nettbaserte elektroniske 
utgivelser innen musikk, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av utdanningskurs vedrørende 
telekommunikasjon; underholdningstjenester 
tilveiebrakt via telefon. 

  Klasse 42   Sikkerhetskopi av data; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; 
industriell forskning, utvikling og testing; teknologiske 
tjenester og forskning relatert dertil; 
kvalitetskontrolltesting av produkter for 
sertifiseringsformål; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og relatert design; vitenskapelige 
tjenester og forskning relatert dertil; teknologiske 
tjenester og forskning og relatert design; industrielle 
tjenester innen forskning, utvikling, testing og analyser; 
teknologiske tjenester og design relatert dertil; 
vitenskapelige tjenester og design relatert dertil; 
forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogrammer og programvare; forskning, utvikling, 
design og oppgradering av dataprogramvare; forskning 
relatert til dataprogrammer; forskning og utvikling av 
produkter; forskning og utvikling for 
legemiddelindustrien; forskning relatert til 
datamaskiner; industriell design av datamaskiner; 
forskning relatert til design; forskning i forbindelse med 
utvikling av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogrammer for analyse av avsgassutslipp; 
forskning og utvikling innen bioteknologi; forskning og 
utvikling innen diagnosepreparater; forskning og 
utvikling av vaksiner og medisiner; forskning og 
utvikling av nye produkter; forskning i forbindelse med 
utvikling av datamaskinvare; utvikling av 
datamaskinvare for industriell produksjon; utvikling av 
dataprogrammer; vitenskapelig og industriell forskning; 
utvikling av datamaskiner; vitenskapelig forskning og 
utvikling; farmasøytisk forskning og utvikling; 
biokjemisk forskning og utvikling; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester; forskning og utvikling innen 
mikroorganismer og celler; forskning og utvikling innen 
teknikk og konstruksjon; forskning og utvikling av nye 
produkter [for tredjemann]; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for industriell 
anvendelse; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; 
utvikling av industrielle prosesser; forskning på 
datamaskiner; forskning relatert til datastyrt 
automatisering av industrielle prosesser; forskning 
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relatert til dataprogrammering; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; design og 
utvikling av fastvare for datamaskiner; teknologiske 
designtjenester; utvikling av dataprogrammer og 
dataspillprogramvare; utvikling av dataprogrammer for 
analyse av forbrenningsprosessen i en motor; 
rådgivning innen industriell forskning; utvikling av 
fastvare for datamaskiner; forskning og utvikling innen 
farmasøytiske og bioteknologiske felt; forskning relatert 
til avfallsanalyse; vitenskapelige tjenester innen 
forskning, testing og analyser; forskning relatert til 
insektmidler; forskning relatert til databehandling; 
forskning relatert til maskinteknikk; forskning relatert til 
sikkerhet; forskning relatert til husdyrhold; forskning 
relatert til spesialkjemikalier; forskning relatert til 
industrimaskiner; forskning relatert til arkitektur; 
forskning relatert til finkjemikalier; forskning relatert til 
molekylærvitenskap; forskning relatert til metaller; 
forskning relatert til mineralressurser; forskning relatert 
til bygninger; forskning og utvikling av nye produkter for 
tredjeparter i plastmaterialer; forskning på industrielle 
prosesser; vitenskapelig og medisinsk forskning og 
utvikling; teknisk forskning relatert til datamaskiner; 
teknologisk forskning relatert til datamaskiner; 
designtjenester for dataprogrammer; forskning innen 
dataprogrammer og programvare; design og utvikling 
av data og programmer for datamaskiner; 
designtjenester vedrørende utvikling av datastyrte 
informasjonsbehandlingssystemer; utvikling av 
dataprogrammer for elektroniske kasseapparater; 
utvikling av dataprogrammer for simulering av 
laboratorieforsøk; teknologiske tjenester vedrørende 
design; teknologiske tjenester relatert til reologi; 
teknologiske tjenester relatert til rheometri; rådgivning 
innen vitenskapelig og industriell forskning; forskning 
relatert til bygging eller byplanlegging; design og 
utvikling av programvare for utvikling av nettsider; 
design av industriell emballasje; rådgivning vedrørende 
design og utvikling av dataprogrammer; utvikling, 
design og oppdatering av hjemmesider; vitenskapelig 
forskning og analyse; biologisk forskning og analyse; 
bakteriologisk forskning og analyse; biokjemisk 
forskning og analyse; teknologiske tjenester; rådgivning 
ved design og utvikling av datamaskiner; 
kvalitetskontroll av tjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av 
diagnoseutstyr; design og utvikling av 
dataskjermsystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
datalagringssystemer; 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 og utvikling av nettverk; 
design og utvikling av antivirusprogramvare; design og 
utvikling av multimedieprodukter; design og utvikling av 
videospillprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsapparater; design og utvikling av 
telekommunikasjonsnettverk; design og utvikling av 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
driverprogramvare; design og utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; design og utvikling av 
industriprodukter; design og utvikling av 
forbruksartikler; design og utvikling av 
databehandlingsprogrammer; design og utvikling av 
datasystemer; design og utvikling av fastvaresystemer; 
design og utvikling av nettsider; rådgivende tjenester 
knyttet til industriell design; utvikling av 
dataprogramvare; forskning i materialvitenskap; 
vitenskapelig og industriell forskning, spesielt innen 
elektrisitet; vitenskapelig og industriell forskning innen 
fotoelektrisitet og solfangere; industriell kunstdesign; 
utvikling av dataprogramvareløsninger; industriell 
testing; designtjenester relatert til bad; designtjenester 

relatert til boligeiendommer; designtjenester relatert til 
restauranter; designtjenester relatert til metallpresser; 
designtjenester relatert til interiørstoffer; 
designtjenester relatert til arkitektur; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for prosesskontroll; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
tekstbehandling; rådgivning i forbindelse med forskning 
og utvikling innen terapi; datastøttet industriell design; 
design og utvikling av test- og analysemetoder; design 
og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; 
analyse av humant serum for medisinsk forskning; 
analyse av menneskelig vev for medisinsk forskning; 
forskning innen dataprogramvare; forskning, testing og 
analysertjenester; designtjenester for midlertidig 
design; utvikling av proteser; utvikling av 
dataplattformer; utvikling av dataoverføringssystemer; 
utvikling av datalagringssystemer; utvikling av 
maskinvare; utvikling av databaser; utvikling av 
datakoder; utvikling av kjøretøy; utvikling av 
maskineringsteknikker; utvikling av byggeprosjekter; 
utvikling av motorer; utvikling av industrimaskiner; 
utvikling av fly; utvikling av dataspråk; utvikling av 
testmetoder; utvikling av videospillprogramvare; 
utvikling av tekstbehandlingsprogramvare; utvikling av 
databehandlingsapparater; utvikling av 
databaseprogramvare; utvikling av kraftaggregater; 
utvikling av datasystemer; utvikling av 
operativsystemprogramvare; utvikling av 
driverprogramvare; utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; utvikling av 
industriprodukter; utvikling av forbruksartikler; 
rådgivning vedrørende design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; vitenskapelige 
tjenester; forskning relatert til datastyrt automatisering 
av tekniske prosesser; forskning relatert til datastyrt 
automatisering av administrative prosesser; design og 
utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; 
design og utvikling av medisinsk diagnoseutstyr; 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 utvikling av 
hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av 
elektronisk databaseprogramvare; design, utvikling og 
implementering av programvare; design og utvikling av 
trådløse datanettverk; design og utvikling av nye 
produkter; design og utvikling av tekniske produkter; 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
design og utvikling av elektroniske databaser; design 
og utvikling av fotoelektriske systemer; design og 
utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
design og utvikling av datamaskinvare for 
industrinæringen; design og utvikling av programvare 
for lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
energistyring; design og utvikling av programvare for 
ruteplanlegging; design og utvikling av programvare for 
databaser; design og utvikling av 
datamaskinprogramvare for kjøretøysimulering; design 
og utvikling av programvare for databasestyring; 
fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig 
og industriell forskning; kvalitetskontroll av varer og 
tjenester; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare for andre; forskning innen 
datamaskindesign; opprettelse og utvikling av 
dataprogrammer for databehandling; designtjenester 
relatert til interiørinnredning av boliger; designtjenester 
relatert til interiørinnredning av kontorer; 
designtjenester relatert til maskinvare og programvare; 
designtjenester relatert til møblering av bygninger; 
designtjenester relatert til frembringelse av 
elementærceller; designtjenester relatert til testverktøy 
for databehandling; designtjenester relatert til 
komponenter for taktekking; designtjenester relatert til 
testverktøy for dataoverføring; forskning på mat; 
forskning på anleggsmaskiner; forskning på planteavl; 



 registrerte varemerker 2022.07.11 - nr 28/22

34 
 

forskning på måleteknologi; forskning på byplanlegging; 
forskning innen sveising; forskning innen klimaendring; 
forskning innen genterapi; forskning innen 
datamaskinvare; forskning innen 
databehandlingsteknologi; forskning innen 
kommunikasjonsteknologi; forskning innen 
informasjonsteknologi; forskning innen miljøvern; 
forskning innen byggkonstruksjon; forskning innen 
fysikk; forskning innen telekommunikasjonstekonlogi; 
forskning innen legemidler; forskning innen 
industrimaskiner; forskning innen energi; forskning 
innen landbruksdyrking; forskning innen 
motorkonstruksjon; forskning innen hårpleie; forskning 
innen hagebruk; forskning innen instrumentering; 
forskning innen økologi; forskning innen elektroteknikk; 
forskning innen farmakogenetikk; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning knyttet til 
bioteknologi; industriell og grafisk kunstdesign; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; 
industriell testing av ingeniørarbeid; biologisk forskning, 
klinisk forskning og medisinsk forskning; 
forskningstjenester for utvikling av nye produkter; 
bioteknologisk forskning relatert til hagebruk; 
bioteknologisk forskning relatert til buskap; 
bioteknologisk forskning relatert til industri; 
vitenskapelig forskning relatert til genetikk; industrielle 
utviklingstjenester; analytiske tjenester relatert til 
dataprogrammer; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare; utvikling av måle- og 
testmetoder; utvikling av energi- og 
strømstyringssystemer; utvikling av digital 
signalbehandlingsprogramvare; utvikling av 
farmasøytiske preparater; utvikling av nye produkter; 
utvikling av interaktiv multimedieprogramvare; utvikling 
av databaserte nettverk; utvikling av tredjeparts 
databehandlingsprogrammer; utvikling av 
farmasøytiske produkter; utvikling av perifere 
dataenheter; utvikling av diagnostiske enheter; utvikling 
av driver- og operativsystemprogramvare; utvikling og 
testing av programvare; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; utvikling av datamaskinvare for dataspill; 
utvikling av systemer for databehandling; utvikling av 
programmer for databehandling; utvikling av 
overflatebelegg for ikke-metaller; utvikling av belegg for 
metall; utvikling av metoder for testing; utvikling av 
programvare for kommunikasjonssystemer; utvikling av 
gjennomførbarhetsstudier for modeller; utvikling av 
programvare for dataspill; utvikling av komponenter for 
forbrenningsmotorer; utvikling av dataplattformer for 
tredjemann; utvikling av maskinvare for videospill; 
utvikling av dataprogramvare for datamaskinstøttet 
design/datamaskinstøttet produksjon [DAK/DAP]; 
design og utvikling av websider på Internett; design og 
utvikling av ny teknologi for andre; design og utvikling 
av trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; 
design og utvikling av digitale lyd- og bildebærere; 
design og utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; design og utvikling av systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere; design og utvikling av 
systemer for regenerativ energigenerering; design og 
testing for utvikling av nye produkter; design og 
utvikling av programvare for innhenting av data; design 
og utvikling av navigasjonssystemer og programvare 
for ruteplanlegging; forsknings- og designtjenester; 
teknologiske tjenester innen celleseparasjon; 
teknologiske tjenester knyttet til produksjon; 
arkitekttjenester relatert til utvikling av landområder; 
designtjenester; tekniske tjenester relatert til 
datamaskiner; 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; design av datamaskiner og programvare 
for kommersiell analyse og rapportering; forskning og 
rådgivningstjenester knyttet til maskinvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for import og styring av 

data; design og utvikling av dataprogramvare for 
evaluering og beregning av data; 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; design av datamaskiner; forskning på nye 
produkter; forskning på marine undersøkelser; 
forskning vedrørende el-sikkerhet; forskning innen 
reduksjon av karbonutslipp; forskning innen sosiale 
medier; forskning innen kunstig intelligens; forskning 
innen kjemi og biologi; forskning innen miljøvern og 
miljøbeskyttelse; forskning innen datamaskinvare og 
programvare; forskning knyttet til produksjon av frø; 
forskning innen prosessteknologi for halvledere; 
utvikling av kontrollprogrammer for automatisert måling, 
montering, kontroll og relatert visualisering; utvikling av 
målesonder for bioteknologiske bruksområder; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvareprogrammer; rådgivende tjenester 
vedrørende vitenskapelig forskning; rådgivende 
tjenester knyttet til teknologisk forskning; 
designtjenester relatert til bygging av modeller brukt til 
underholdningsformål; utvikling og test av kjemiske 
produksjonsmetoder; utvikling av ny teknologi for 
andre; utvikling av farmasøytiske preparater og 
medisiner; utvikling, programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; utvikling av testutstyr for 
elektriske ledninger; utvikling av maskinvare for digital 
signalbehandling; utvikling av programvare for lyd- og 
videooperatører; utvikling av programvareløsninger for 
internettleverandører og internettbrukere; utvikling av 
maskinvare for lyd- og videoutstyr; utvikling av 
applikasjonsprogramvare for levering av 
multimedieinnhold; utvikling av programvare for virtuell 
virkelighet; utvikling av apparater og maskiner for 
fyllingsformål; utvikling og oppdatering av nettsteder for 
datanettverk; vitenskaplig og teknologisk forskning 
relatert til patentlandskap; teknisk forskning relatert til 
automatiske nummereringssystemer; utarbeidelse av 
rapporter relatert til kjemisk forskning; kvalitetskontroll; 
kosmetologisk forskning; mekanisk forskning; 
hydrologisk forskning; medisinsk forskning; biologisk 
forskning; bakteriologisk forskning; teknologisk 
forskning; teknisk forskning; vitenskapelig forskning; 
geologisk forskning; klinisk forskning; oceanografisk 
forskning; meteorologisk forskning; genetisk forskning; 
arkeologisk forskning; biokjemisk forskning; 
bioteknologisk forskning; utvikling av dataprogramvare 
for bruk med datastyrte koblingssystemer; utvikling av 
dataprogramvare for bruk med programmerbare 
styreenheter; design og utvikling av elektroniske 
gratulasjonskort [e-kort]; utarbeidelse av rapporter om 
industriell design; profesjonell rådgivning i forbindelse 
med industriell design; design av industrielle produkter; 
design av industrielle bygninger; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare; design og utvikling av single sign-on 
programvare; design og utvikling av programvare for 
kunstig virkelighet-programvare; design og utvikling av 
programvare for elektroniske tv-programguider; design 
og utvikling av programvare innen mobile 
applikasjoner; forskning innen teoretisk materiallære og 
elektroteknikk; forskning innen kjemi, biologi og fysikk; 
forskning og testing innen bakteriologi og virologi; 
design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; design og utvikling 
av programvare og maskinvare for digital 
signalbehandling; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for lyd- og videooperatører; design og 
utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for signalforsterking og 
signaloverføring; analytiske tjenester knyttet til utvikling 
av oljefelt; rådgivning vedrørende design og utvikling av 
programvare; designtjenester for møbler; 
designtjenester for bygningsinteriør; designtjenester for 
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utstillinger; programvaredesign og -utvikling; 
produktdesign og -utvikling; databasedesign og -
utvikling; utvikling av dataprogramvare for opprettelse 
av elektroniske tv-guider; design og utvikling av 
operativsoftware til virtuelle private nettverk (VPN); 
utvikling av programvare for å sikre nettverksdrift; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
design av datamaskiner for andre; design av 
mikrobrikker for datamaskiner; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare; utvikling, 
oppdatering og vedlikehold av programvare og 
databasesystemer; utvikling av teknologi for 
beskyttelse av elektroniske nettverk; utvikling av 
programvare for komprimering og dekomprimering av 
multimedieinnhold; utvikling av maskinvare for 
komprimering og dekomprimering av 
multimedieinnhold; utvikling av programvare for 
behandling og distribusjon av multimedieinnhold; 
utvikling av programvare for lagring og henting av 
multimediedata; utvikling av maskinvare for lagring og 
henting av multimediedata; utvikling av maskinvare for 
prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
og prosesskontroll; design og utvikling av programvare 
for kontroll, regulering og overvåking av 
solenergisystemer; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for behandling og distribusjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for bruk innen 
medisin; utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
teknologiske rådgivningstjenester; teknologiske 
planleggingstjenester; rådgivning og konsulenttjenester 
knyttet til design og utvikling av datamaskinvare; 
utvikling av dataprogrammer innspilt på datamedier 
(programvare) beregnet for bruk i konstruksjon og 
automatisert produksjon (cad/cam); fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av 
datamaskinprogramvare; rådgivning og informasjon 
vedrørende design og utvikling av datamaskinvare; 
rådgivning og informasjon vedrørende design og 
utvikling av dataperiferienheter; rådgivning i forbindelse 
med design og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi; laboratorietjenester for 
optisk forskning; kvalitetskontroll av glassbeholdere; 
kvalitetskontroll av jordprodukter; kvalitetskontroll av 
råvarer; kvalitetskontroll av bygningsmaterialer; 
kvalitetskontroll av halvfabrikata; kvalitetskontroll og 
testing; kvalitetskontroll av varer; kvalitetskontroll for 
andre; arkeologisk utforskning og forskning; 
designtjenester innen arkitektur; designtjenester for 
reproduksjon av dokumenter; designtjenester knyttet til 
databehandlingsverktøy; designtjenester knyttet til 
dataprosessorer; designtjenester i forbindelse med 
trykksaker; 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; rådgivning i forbindelse med 
design og utvikling av dataprogramvare og 
maskinvarebasert arkitektur; arkitekt- og 
designtjenester relatert til utstillinger; datastøttede 
designtjenester relatert til byggeprosjekter; kjemisk-
teknologisk forskning; bakteriologisk forskning og 
testing; geologiske estimater og forskning; 
bakteriologisk rådgivning og forskning; biologisk og 
kjemisk forskning; geologiske undersøkelser eller 
forskning; teknologisk forskning for byggebransjen; 
kosmetisk forskning for andre; laboratorievirksomhet for 
biologisk forskning; design av dataprogrammer og 
programvare for fly; design og utvikling av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; autentiseringstjenester; 

datastøttet industriell testing; rådgivning relatert til 
grensesnitt menneske-maskin (MMI) for programvare; 
plattformer for grafisk design som programvare som en 
tjeneste [SaaS]; teknisk design og planlegging av 
rørledninger for gass, vann og spillvann; 
kvalitetskontrolltesting; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder for e-handel; 
utarbeidelse av elektronisk lagrede websider for online 
tjenester og Internett; hosting-tjenester, programvare 
som en tjeneste og utleie av programvare; 
datatjenester relatert til begrensning av tilgang til 
internettplattformer (walled garden); 
informasjonstjenester relatert til sikkerhetsrisiko for 
gjødsel brukt innen skogbruk; tilveiebringe 
sikkerhetstjenester relatert til datanettverk, datatilgang 
og datastyrte transaksjoner; kvalitetskontrolltjenester 
for sertifiseringsformål; kvalitetskontrolltesttjenester for 
industrimaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
landbruksmaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
hageutstyr; kvalitetskontrolltesttjenester for 
skogbruksutstyr; informasjon relatert til kombinering av 
farger, maling og møblering for interiørdesign; 
tilveiebringe vitenskapelig informasjon relatert til 
kjemisk industri; grafisk design for kompilering av 
nettsider på internett; bestilt skriving av 
dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse 
av nettsider på internett; analytiske tjenester knyttet til 
testing av bakterieinnholdet i væsker; 
informasjonstjenester relatert til sikkerheten til 
kjemikalier anvendt i skogbruk; informasjonstjenester 
relatert til sikkerheten til kjemikalier  anvendt i landbruk; 
opprette og designe nettsidebaserte registre med 
informasjon, for andre [IT-tjenester]; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse og design av nettsteder; 
grafisk fremstilling [design] av forbrenningsmotorer for 
landkjøretøy; planlegging og design av rene rom-
miljøer; informasjonstjenester  relatert til sikkerheten til 
gjødsel for hagebruk; laboratorietjenester relatert til 
produksjon av monoklonale antistoffer; datastyrte 
informasjonstjenester relatert til geofysisk måling; 
tekniske konsulenttjenester relatert til marin teknologi; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester for 
nedlasting av digitale data; rådgivende tjenester knyttet 
til miljøets sikkerhet; tekniske tjenester i forbindelse 
med gasstransport- og forsyningssystemer; iT-tjenester 
tilveiebrakt ved outsourcing; rådgivningstjenester i 
forbindelse med planlegging og design av reisebyråer; 
rådgivning relatert til valg av møbeltrekk 
[interiørdesign]; testing, analyse og overvåking av 
systemalgoritmer for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, 
analyse og overvåking av systemalgoritmer for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; fremskaffelse av medisinsk og 
vitenskapelig forskningsinformasjon relatert til 
farmasøytiske produkter og kliniske studier; 
konvertering av dataprogrammer og data, andre enn 
fysisk konvertering; luftbåren fjernovervåkning relatert 
til vitenskapelig utforskning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
overvåking av kommersielle og industrielle områder for 
detektering av flyktige og ikke-flyktige organiske 
forbindelser; gjennomføring av mulighetsstudier relatert 
til datasystemer; tilveiebringe ekspertvurderinger 
relatert til databehandling; teknisk rådgivning relatert til 
sikkerhet; tilveiebringe informasjon relatert til 
produksjonsorganisering; sammenstilling av 
informasjon relatert til meteorologi; rådgivning og 
konsulentbistand relatert til datanettverksapplikasjoner; 
luftbåren fjernovervåkning relatert til 
miljøundersøkelser; teknisk rådgivning relatert til 
byggeteknikk; gjennomføring av 
gjennomførbarhetsstudier relatert til gassutnyttelse; 
sammenstilling av informasjon relatert til 
informasjonsteknologi; ingeniørvirksomhet relatert til 
integrert kretsdiagnostikk; profesjonell konsulentbistand 
relatert til væskedynamikk; rådgivning relatert til kontroll 
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av forurensning; design og konstruksjon på bestilling av 
telefonsystemer, kabel-tv-systemer og fiberoptikk; 
opprettelse og design av nettsider for andre; rådgivning 
i forbindelse med design av nettsider; tekniske 
vurderinger knyttet til design; datastøttet design for 
bruk i produksjon; rådgivningstjeneste knyttet til design 
av programvare; ingeniørvirksomhet knyttet til design 
av kommunikasjonssystemer; arkitektonisk design for 
utendørs dekor; utarbeidelse av rapporter knyttet til 
design; opprettelse, design og vedlikehold av 
nettsteder; oppdatering, design og utleie av 
programvare; rådgivning ved design av websider; 
rådgivning innen arkitektonisk design; spesialtilpasset 
design av elektromagnetiske transformatorer; 
datastøttet design av deler og formstykker; planlegging 
[design] av offentlige hus; planlegging [design] av 
fleretasjes  kontorblokk; teknisk design og planlegging 
av telekommunikasjonsutstyr; teknisk design og 
planlegging av telekommunikasjonsnettverk; teknisk 
design og planlegging av varmeinstallasjoner; teknisk 
design og planlegging av kloakksystemer; teknisk 
design og planlegging av kraftstasjoner; teknisk design 
og planlegging av vannrenseanlegg; rådgivning innen 
teknologisk design; rådgivning om design av 
informasjonssystemer; rådgivning om design av 
datasystemer; tekniske konsulenttjenester relatert til 
byggeteknikk; konsultasjonstjenester relatert til 
arkitektonisk planlegging; informasjonstjenester relatert 
til bruk av datanettverk; ingeniørtjenester relatert til 
automatisk databehandling; elektroniske tjenester for 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester for 
nedlasting av programvare; tekniske tjenester i 
forbindelse med energiforsyningssystemer; 
gentekniske tjenester vedrørende planter; iT-tjenester 
for legemiddel- og helseindustrien; tekniske tjenester 
innen drivkraft; tekniske tjenester innen energiteknikk; 
tekniske tjenester innen byggteknikk; tekniske tjenester 
innen kommunikasjonsteknologi; tekniske tjenester 
innen miljøteknologi; ledelse av IT-tjenester [ITSM]; 
teknologisk analyse i forbindelse med energi- og 
kraftbehov for andre; testing, analyse og evaluering av 
andres produkter for sertifiseringsformål; analytiske 
tjenester og testtjenester for oljearbeid; tolkning og 
analyse av  magnetiske resonans-bilder for 
oljeindustrien; ingeniørtjenester knyttet til design av 
maskinverktøy; rådgivningstjenester innen teknisk 
design; rådgivning i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
luftbåren fjernanalyse relatert til miljøundersøkelser; 
testing-, analyse- og evalueringstjenester utført av 
andre for sertifiseringsformål; applikasjonsleverandør 
[ASP], nemlig hosting av dataprogrammer for andre; 
design av maskinvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
design av programvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
design av tekniske produkter for forebygging av 
oversvømmelse av flomvann på land; rådgivende 
tjenester knyttet til bygningsdesign; fremskaffelse av 
tekniske studier relatert til dataprogrammering; 
kontraktsforskning relatert til molekylær vitenskap; 
utleie av programvare, databehandlingsutstyr og 
periferiutstyr til datamaskiner; fremskaffelse av teknisk 
informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
tilveiebringe teknisk rådgivning vedrørende 
datamaskiner; teknisk rådgivning om programmering av 
datamaskiner; fremskaffelse av teknisk informasjon om 
datamaskiner, dataprogramvare og datanettverk; 
tilveiebringelse av dataprogrammer designet etter 
spesifikasjoner fra andre; design og grafisk kunstdesign 
for opprettelse av nettsider på internett; rådgivning 
relatert til geoteknikk; ingeniørrådgivning relatert til 
databehandling; ekspertrapportering relatert til 
teknologi; rådgivning relatert til 
produksjonsorganisering; rådgivning relatert til 
byggesøknader; prosjektstudier relatert til programvare; 
overvåkning relatert til væsketilstander; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig analyse; 
teknologisk rådgivning knyttet til maskinteknisk 

analyse; vedlikehold av dataprogrammer og software; 
software som en tjeneste [SaaS]; programmering av 
software for markedsundersøkelser; oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; utleie og vedlikehold 
av dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse 
med dataprogramvare; ingeniørtjenester for design av 
konstruksjoner; arkitekttjenester for design av 
kontorbygninger; arkitekttjenester for design av 
bygninger; arkitekttjenester for design av kjøpesentre; 
utleie av minneplass på servere for hosting av 
elektroniske oppslagstavler; design av 
computersystemer; design og implementering av 
nettverkssider for andre; design av dataprogramvare 
for andre; dataprogrammering for andre; oppdatering 
av dataprogramvare for andre; brukerautentisering ved 
bruk av teknologi for engangs-innlogging for online 
software applikasjoner; design og vedlikehold av 
nettsteder for andre; design av datanettverk for andre; 
design og opprettelse av nettsider for andre; design av 
animasjon og spesialeffekter for andre; design for 
andre innen klær; oppdatering av nettsteder for andre; 
design, opprettelse, hosting og vedlikehold av 
nettsteder for andre; design, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; design og 
oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, 
utleie og oppdatering av dataprogramvare; testing, 
analyse og evaluering av varer og tjenester for andre 
for sertifiseringsformål; testing av dataprogramvare; 
designe mikrochips for andre; designe animasjoner for 
andre; testing av datamaskinvare; testing av 
datamaskiner; design og testing av nye produkter; 
dataprogrammering innen det medisinske området; 
emballasjedesign for andre; nettstedoppdatering for 
andre; nettstedutvikling for andre; produktutvikling for 
andre; tekniske testtjenester; tekniske designtjenester; 
tekniske måletjenester; tekniske rådgivningstjenester; 
tekniske undersøkelsestjenester; tekniske 
inspeksjonstjenester; tekniske mulighetsstudier; 
tekniske forskningsprosjekter og studier; tekniske måle- 
og testtjenester; tekniske måle- og 
testlaboratorietjenester; tekniske test- og 
kvalitetskontrolltjenester; tekniske tjenester for 
gassindustrien; utleie av dataprogramvare for 
finansstyring; utarbeidelse av dataprogrammer for 
databehandling; kvalitetskontroll knyttet til 
dataprogramvare; teknisk støtte for dataprogramvare; 
individuell tilpasning av dataprogramvare; reparasjon 
av skadede dataprogrammer; utleie av 
dataprogramvare og programmer; tilveiebringe tekniske 
råd innen telekommunikasjon; rådgivningstjenester 
knyttet til dataprogramvare som brukes til print; 
rådgivende tjenester relatert til bruken av 
dataprogramvare; oppdatere og tilpasse 
dataprogrammer etter brukerbehov; opprettelse av 
dataprogrammer; duplisering av dataprogramvare; 
redigering av dataprogrammer; endring av 
dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; 
skriving av dataprogramvare; reproduksjon av 
dataprogrammer; kopiering av dataprogramvare; 
kompilering av dataprogrammer; oppgradering av 
dataprogramvare; utleie av dataprogrammer; kopiering 
av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
reparasjon av dataprogramvare; skriving av 
dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogramvare; 
tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; 
tilveiebringe onlinetjenester for brukere av 
dataprogrammer; feilsøking av programvare for andre; 
hosting nettsteder for andre; teknisk skriving for andre; 
grafiske illustrasjonstjenester for andre; opprettelse av 
hjemmesider for andre; hosting av multimediainnhold 
for andre; opprette nettsider for andre; veiing av varer 
for andre; dataprogramvare- og 
maskinvaretesttjenester; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; design av tekniske produkter 
til forhindring av oversvømmelse; testing av dyresæd til 
forskningsformål; testing av nettstedets belastning; 
testing og analyse av materialer; testing av nye 
produkter; testing innen fiske; testing av kjernefysisk 
materiale; testing, verifisering og kvalitetskontroll; 
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testing innen landbruk; testing av elektroniske 
databehandlingssystemer; datamaskinvare- og 
programvaredesign; datamaskindesign og 
programmeringstjenester; hosting av 
multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for 
andre; hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; 
design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; 
vedlikehold av nettsteder og hosting av on-line 
webfasiliteter for andre; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; computerstøttede designtjenester 
knyttet til arkitektur; design og vedlikehold av 
hjemmesider på internett; oppdatering og vedlikehold 
av dataprogramvare og -programmer; design av 
systemer for sammenbygde dataenheter; design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; testing av 
maskiner; testing av kjøretøy; testing av kjemikalier; 
testing av kjeder; testing av komponenter; testing av 
telekommunikasjonssignaler; vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; 
dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; design av 
datamaskingrafikk; design av 
datamaskinspesifikasjoner; design av datamaskinvare; 
design av fastvare; installere nettsider på internett for 
andre; opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder 
for andre; hosting av nettsteder for andre; 
dataprogrammering av dataspill; hosting av podcaster; 
rådgivningstjenester knyttet til planlegging av 
fotballbaner; telekommunikasjonsteknikk; utvikling og 
testing av regnemetoder, algoritmer og programvare for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonssignaler; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare for 
generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; autentisering (kontroll) av data 
overført via telekommunikasjon; autentisering (kontroll) 
av meldinger overført via telekommunikasjon; testing, 
analyse og overvåking av telekommunikasjons- og 
navigasjonssignaler; sertifisering av meldinger overført 
ved telekommunikasjon; sertifisering av data overført 
via telekommunikasjon; design- og 
planleggingstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsutstyr; programmering av 
programvare for telekommunikasjon; rådgivning innen 
telekommunikasjonsteknikk; dataprogrammering for 
telekommunikasjon; analyse av 
telekommunikasjonssignaler; overvåking av 
telekommunikasjonssignaler; design av 
telekommunikasjonsutstyr; webdesign og opprettelse 
av tjenester; iT-tjenester; biokjemiske tjenester; 
ønologiske tjenester; geovitenskapelige tjenester; 
naturvitenskapelige tjenester; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; testtjenester for alarm- og 
overvåkingssystemer; blodanalysetjenester for 
vitenskapelige forskningsformål; konsultasjonstjenester 
i forbindelse med energisparing; kjemiske og biologiske 
laboratorietjenester; datastyrte industrielle 
forskningstjenester; laboratorietjenester innen 
tannforskning; medisinske og farmakologiske 
forskningstjenester; hosting av weblogger; leie av 
webserver; styring av andres websteder; opprettelse av 
websteder på internett; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; klargjøring av søkemotorer; design 
av søkemotorer; gir plass på internett for weblogger; 
fremskaffelse av søkemoterer for internettet; varsler om 
barns tilgang til nettsteder og webinnhold; utforskning 
og søking etter olje og gass; tilveiebringe informasjon 
om computerteknologi og programmering via en 
webside; tilveiebringe søkemotorer for å få data via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe søkemotorer for å innhente data på et 
globalt datanettverk; datastyrte industrielle tjenester 
innen design, forskning, testing og analyse; hosting av 
elektronisk minneplass på internett for annonsering av 
varer og tjenester; analytiske tjenester relatert til 
vurdering av kjemisk innhold i væsker; webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]; søkemotorer på 

internett med spesifikke søkealternativer; tekniske 
tjenester for anvendelse i store og mellomstore 
datasystemer; webdesign; rådgivende tjenester knyttet 
til vitenskapelige instrumenter; analytiske tjenester 
gjennom bruk av radar; tekniske tjenester for analyse 
av maskiner; tekniske tjenester relatert til 
metallformingssystemer; analytiske tjenester 
vedrørende datamaskiner; programvaretekniske 
tjenester for databehandlingsprogrammer; iT-tjenester 
for databeskyttelse; brannmur-tjenester for 
datamaskiner; applikasjonstjeneste leverandør 
tjenester; ledelse av dataprosjekter; ingeniørtjenester 
for prosjektledelse; tilveiebringe teknologisk 
informasjon om miljøvennlige og grønne innovasjoner; 
datastyrt prosjektledelse innen elektronisk 
databehandling [EDP]; dataprosjektledelse innen 
elektronisk databehandling [EDB]; hosting av 
programvare for bruk i biblioteksledelse; oppdatering av 
programvaredatabaser; leie av minidatamaskiner; 
design av maskinvare for å lagre og hente 
multimediedata; design av programvare for lagring og 
tilbakekalling av multimediedata; registrering av 
energiforbruksdata i bygninger; gjenopprette 
smarttelefondata; innsamling av luftkvalitetsdata; 
design og utvikling av systemer for inndata, utdata, 
behandling, visning og lagring; inspeksjon av 
motorkjøretøyer for trafikksikkerhet før transport; 
inspeksjon av motordrevne landkjøretøy [for 
trafikksikkerhet]; inspeksjon av motorkjøretøyer [for 
trafikksikkerhet]; programmering av programmer for 
internettsikkerhet; utleie av programmer for 
internettsikkerhet; rådgivning innen internettsikkerhet; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for bruk i opprettelse og publisering 
av online tidsskrifter og blogger; tilby midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for sporing av pakker 
gjennom datanettverk, intranett og Internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; tilveiebringe midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare 
for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon innen 
teknologisk forskning fra en database eller internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilveiebringe midlertidig bruk 
av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
applikasjoner innen kringkastingsovervåking; 
tilveiebringe vitenskapelig forskningsinformasjon og 
forskningsresultater fra en online database med 
søkefunksjon; fremskaffelse av nettbasert informasjon 
om design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; fremskaffelse av informasjon om design 
og utvikling av dataprogramvare, systemer og nettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelser; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; 
rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling 
og bruk av datamaskinvare og programvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for dataoverføring; tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbar programvare for 
datahåndtering; tilveiebringe midlertidig bruk av online, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelse; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, 
oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; 
vitenskapelig forskning utført ved hjelp av databaser og 
internett; programmering av systemprogramvare for 
tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; utleie 
av systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare; testtjenester for datamaskinvare og 
programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; vedlikehold av dataprogramvare 
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som brukes til å betjene påfyllingsapparater og -
maskiner; tilveiebringe teknisk rådgivning knyttet til 
datamaskin- og programvare; leasing av programvare 
for avlesning av en database med kursnoteringer; 
design av elektroniske formater for cd-rom for 
databaser; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til 
datamaskiner og videospill programvare; teknisk 
rådgivning i forbindelse med anvendelse og bruk av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; 
tilveiebringe teknisk support ved overvåkning av 
datanettverk; tilveiebringe teknisk support ved drift av 
datanettverk; tilveiebringe on-line ikke-nedlastbar 
programvare for databasehåndtering; vitenskapelig 
forskning utført ved hjelp av databaser; gjør 
programvare tilgjengelig i et globalt datanettverk; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare og 
programvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med utleie av dataprogramvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
eksterne dataenheter; design av datamaskinvare og 
programvare for forretningsanalyse og -rapportering; 
evaluering av ytelsen til databehandling mot 
referanseindekser; teknisk rådgivning relatert til bruk av 
datamaskiner; evaluering av datasystemets ytelse i 
forhold til referansepunkter; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av programvare for datasystemer; 
rådgivning innen nettskybaserte datanettverk og 
applikasjoner; konfigurasjon av datanettverk ved hjelp 
av programvare; konfigurasjon av datamaskinvare ved 
hjelp av programvare; diagnose av 
datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; design, installering, oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringe virtuelle 
datamiljøer via skytjenester; tilveiebringe virtuelle 
datasystemer via skytjenester; teknisk rådgivning 
vedrørende bruken av datamaskinvare; installasjon, 
vedlikehold, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; installasjon, vedlikehold, oppdatering 
og oppgradering av dataprogramvare; rådgivning og 
råd om dataprogramvare og maskinvare; utføre 
mulighetsstudier på datamaskinvare; opprettelse av 
programmer for databehandling; utleie av programvare 
for databasestyring; hosting av dataprogramvare for 
andre; opprettelse av hjemmesider for datanettverk; 
support og vedlikeholdstjenester for dataprogramvare; 
ingeniørtjenester relatert til databehandling; rådgivning 
relatert til dataprogrammering; leie av programvare for 
dataspill; ingeniørtjenester relatert til 
databehandlingsteknologi; rådgivningstjenester knyttet 
til dataprogrammering; design av programvare for 
dataspill; ingeniørrådgivning knyttet til 
dataprogrammering; informasjonstjenester knyttet til 
datamaskiner; rådgivning i forbindelse med 
datasystemer; rådgivningstjenester i forbindelse med 
datanettverk; kvalitetskontroll knyttet til datasystemer; 
oppdatering av dataprogrammer for tredjepart; 
ingeniørtjenester relatert til dataprogrammering; 
utarbeidelse av programvare for databehandling; 
rekonstruksjon av databasesystemer for andre; skriving 
av programmer for databehandling; ingeniørvirksomhet 
knyttet til datamaskiner; oppdatering av programvare 
for databehandling; utleie av programvare for 
databehandling; rådgivning i forbindelse med 
databaseprogrammer; programmering av programvare 
for databasestyring; testing av datamaskinvare og 
programvare; rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; utleie av datamaskinvare og 
programvare; oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; implementering av dataprogrammer i 
nettverk; rådgivning innen dataprogrammering; 
vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; utleie 
av datamaskinvare og -fasiliteter; integrering av 
datasystemer og nettverk; ingeniørtjenester og 
datastøttede ingeniørtjenester; tilpasset design av 
dataprogramvare; oppdatering og oppgradering av 
dataprogramvare; rådgivning innen datasystemanalyse; 

oppdatering av hjemmesider i datanettverk; 
konfigurasjon av datasystemer og nettverk; utleie av 
tredjeparts databaseservere; internettkafé (utleie av 
datamaskiner); rådgivning innen datamaskinvare; 
vedlikehold og oppgradering av dataprogramvare; 
installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; design 
av eksterne dataenheter; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; rådgivning innen 
datasystemintegrering; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; design og skriving av 
dataprogramvare; feilsøking på datamaskiner; 
nødgjenoppretting på datamaskiner; ekspertråd om 
databehandlingsutstyr; tidsdelingstjenester for 
datamaskiner; tidsdelingstjenester for 
databehandlingsenheter; tidsdelingstjenester for 
datamaskinvare; mulighetsstudier for datamaskiner; 
konfigurasjonstjenester for datanettverk; 
programmering for datamaskiner; diagnose av 
dataprogramvareproblemer; installasjon av 
dataprogrammer; testing av dataanlegg; skriving av 
databehandlingsprogrammer; oppdatering av 
databaseprogramvare; hosting av databaser; 
vedlikehold av databaseprogramvare; utleie av 
datasenterfasiliteter; tilveiebringelse av 
datasenterfasiliteter; tilveiebringe datamaskinutstyr; 
fremskaffelse av datatidsdelingsressurser; design av 
databaseprogramvare; design av 
databehandlingsapparater; design av 
datalagringssystemer; vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; programmering av 
dataspillprogramvare; online datalagring; overvåking av 
datasystemer; testing av datautstyr; design av 
datakoder; nødgjenoppretting av 
datakommunikasjonssystemer; vedlikehold av 
databaser; utarbeidelse av 
databehandlingsprogrammer; leasing av 
datatilgangstid; utleie av databærere; kompilering av 
databehandlingsprogram; vedlikehold av dataposter; 
programmering av databehandlingsutstyr; leasing av 
datafasiliteter; utforming av 
databehandlingsprogrammer; design av 
databehandlingssystemer; utleie av 
databehandlingssystemer; digital datakomprimering; 
programmering av databehandlingsprogrammer; utleie 
av databehandlingsprogrammer; installasjon av 
databaseprogramvare; programmering av 
dataanimasjoner; utleie av databaseprogramvare; 
utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskiner; 
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av 
dataprogrammer; elektronisk datalagring; testing av 
dataprogrammer; design av databaser; analysering av 
datasystemer; fjernovervåkning av datasystemer; 
tilveiebringe styringsprogrammer for 
datasikkerhetsrisiko; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for sporing av 
fraktgods over datanettverk, intranett og internett; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for utarbeidelse av fraktdokumenter 
over datanettverk, intranett og internett; overvåking av 
datasikkerhetssystemer; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for 
forsendelsesbehandling over datanettverk, intranett og 
internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; tilveiebringe midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere; forskning innen 
datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett; 
teknisk rådgivning i forbindelse med datamaskinvare, 
programvare og eksterne dataenheter; programmering 
av dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser; overvåkning av 
datasystemer for å oppdage uberettiget tilgang eller 
datainnbrudd; rådgivning vedrørende utleie av 
datamaskiner eller dataprogramvare; design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; tilveiebringe kunstig intelligens 
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dataprogrammer i datanettverk; planlegging av 
gjenoppretting av datasystemer etter datakrasj; utleie 
av eksterne dataenheter for datamaskiner; 
programmering av systemprogramvare for datanettverk 
og dataservere; utleie av systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; gjenoppretting av 
datasystemer etter datahavari; utleie av datamaskiner 
og oppdatering av dataprogramvare; utleie av 
datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av 
datamaskiner for databehandling; utleie av 
datamaskiner og datautstyr; utleie av 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; utleie av 
datamaskiner og dataprogramvare; overføre 
dokumentdata fra ett dataformat til et annet; analyse av 
datasikkerhetstrusler for databeskyttelse; design av 
dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og 
datasystemer; profesjonell rådgivning i forbindelse med 
datasikkerhet; informasjonstjenester knyttet til 
sikkerheten til kjemikalier som brukes i hagebruk; 
informasjonstjenester om sikkerheten til gjødsel brukt i 
landbruket; rådgivning innen datasikkerhet; 
autentiseringstjenester for datasikkerhet; iT-sikkerhets-, 
beskyttelses- og gjenopprettingstjenester; rådgivning 
innen sikkerhetsprogramvare; ekstern 
sikkerhetskopieringstjeneste; oppdatering av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; vedlikehold av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; tilby dataprogrammer og 
fasiliteter for sikkerhetskopiering; overvåking av 
datasystemer for sikkerhetsformål; datastyrte 
forskningstjenester innen testing og analyse; datastyrt 
konstruksjonsarbeid og teknisk tegning; 
datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig 
nettverkstilgang; dataprogrammering for utskrift av 
strekkoder; dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering; datastyrte 
industrielle analysetjenester; datastyrt grafisk design; 
datasystembasert design og analyse; datastøttet 
design av støpeformer; datastyrt lagring av 
forretningsinformasjon; datastøttet diagnostisk testing; 
datastøttet vitenskapelig testing; datastøttet design av 
videografikk; datalagring via blokkjede; datastyrte 
analyser av næringsmidler; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; datasikkerhetstjenester i form 
av digital sertifikathåndtering; datakodekonvertering for 
andre; dataprogrammering for internett; 
dataprogrammering for energiindustrien; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; datastyrte testtjenester; 
datastyrte designtjenester; datastyrte 
forskningstjenester; datastøttet konstruksjonsdesign; 
datatekniske gjennomførbarhetsstudier; 
dataprogrammering av videospill; dataprogrammering 
og programvaredesign; datateknisk rådgivning; 
datastøttet ingeniørtjenester; datakonsulenter og 
rådgivningstjenester; datakryptering og dekoding; 
datateknikk; datautvinning; datasystemintegrering; 
dataetterforskning; datakrypteringstjenester; 
dataanalyse; datavarehus; datanettverkstjenester; 
datakonsulenttjenester; datagrafikktjenester; 
datagjenopprettingstjenester; datamigrering; 
datasikkerhetstjenester [brannmurer]; 
datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; 
datasikkerhetstjenester; datatjenester i forbindelse med 
elektronisk datalagring; dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; 
dataduplisering og -konvertering, datakoding; 
dataprogrammering av video- og dataspill; 
dataprogrammering og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester for dataanalyse; 
dataprogrammeringstjenester for datalagring; 
dataprogrammering for databehandling; 
sikkerhetsteknologitjenester knyttet til landkjøretøy; 
sikkerhetstesting knyttet til løfteutstyr; 
sikkerhetsteknologiske testtjenester; sikkerhetstesting 
av trykkbeholdere; sikkerhetstesting av produkter; 
sikkerhetstesting av kraner; sikkerhetstesting av 
forbruksvarer; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for konvertering av data- og 

multimediainnhold fra og til ulike protokoller; 
sikkerhetstjenester angående datavirus; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; elektronisk 
overvåkning av personlig data for å oppdage 
identitetstyveri via internett; utvikling av programvare 
for konvertering av data og multimediainnhold fra og til 
forskjellige protokoller; utvikling av maskinvare for 
konvertering av data og multimediainnhold fra og til 
forskjellige protokoller; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske 
data; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; programmering av datamaskiner for 
kontroll av data mellom kjøpere og leverandører; 
kryptering, dekryptering og autentisering av 
informasjon, meldinger og data; programmering av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; tilveiebringe datautstyr for 
elektronisk lagring av digitale data; hosting av datastyrt 
data, filer, applikasjoner og informasjon; hosting av 
datastyrte data, filer, applikasjoner og informasjon; 
elektroniske lagringstjenester for arkivering av 
elektroniske data; programmering av programvare for 
import og styring av data; utleie av programvare for 
import og styring av data; midlertidig elektronisk lagring 
av informasjon og data; programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
rådgivning i forbindelse med gjenoppretting av data; 
komprimering av data for elektronisk lagring; skybasert 
lagring av elektroniske data; sertifisering av data via 
blokkkjede; gjenoppretting av data fra datamaskiner; 
analyse av tekniske data; registrering av seismologiske 
data; ekstern data backup; dekryptering av data; utleie 
og oppdatering av programvare for databehandling; 
rådgivning i forbindelse med oppdatering av 
dataprogramvare; gjennomføring av mulighetsstudier 
knyttet til dataprogramvare; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
utarbeidelse av rapporter relatert til datamaskiner; 
installasjon og oppdatering av programmer for 
databehandling; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; 
utarbeidelse av rapporter knyttet til dataprogrammer; 
profesjonell rådgivning knyttet til datamaskiner; 
tilveiebringe rapporter knyttet til databehandling; 
rådgivning og utviklingstjenester knyttet til 
dataprogramvare; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser; utarbeidelse av rapporter 
knyttet til dataprogrammering; leie av programvare for 
lesing av datastrømmer; profesjonell konsulenttjeneste 
knyttet til dataprogrammering; undersøkelser av 
gjennomførbarhet relatert til dataprogramvare; 
profesjonell rådgivning relatert til dataprogramvare; 
programmering av datamaskiner for vitenskapelig bruk; 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; ekspertuttalelse knyttet til teknologi; 
profesjonell rådgivning om teknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
bioteknologisk forskning knyttet til landbruk; 
designtjenester knyttet til anlegg for 
bioteknologibransjen; designtjenester knyttet til 
prosessystemer for bioteknologibransjen; 
bioteknologisk forskning innen petroleumsindustrien; 
bioteknologiforskning relatert til enzymsyntese; 
tilveiebringe brukerautentiseringstjenester ved hjelp av 
biometrisk maskinvare- og programvareteknologi for e-
handelstransaksjoner; informasjon om emnet 
vitenskapelig forskning innen biokjemi og bioteknologi; 
rådgivnings- og forskningstjenester innen vitenskap, 
teknikk og informasjonsteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med målings- og 
reguleringsteknologi; teknisk forsknings- og 
designtjenester innen boreteknologi; vitenskapelig 
forskning innen genetikk og genteknologi; 
rådgivningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 



 registrerte varemerker 2022.07.11 - nr 28/22

40 
 

informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med informasjonsteknologi; profesjonell 
rådgivning innen matteknologi; rådgivning innen 
datamaskin- og informasjonsteknologi; tekniske 
konsultasjoner angående romteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester innen antistoffteknologi; teknisk 
rådgivning om informasjonsteknologi; rådgivning i 
forbindelse med membranteknologi; ingeniørvirksomhet 
knyttet til informasjonsteknologi; informasjonstjenester 
knyttet til informasjonsteknologi; ingeniørvirksomhet 
knyttet til robotteknologi; konsulentvirksomhet knyttet til 
bioteknologi; klargjøring av rapporter i forbindelse med 
teknologisk forskning; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med teknologisk forskning; 
konsulenttjenester knyttet til teknologisk forskning; 
rådgivning innen teknologisk forskning; tilveiebringe 
vitenskapelig teknologisk informasjon; utleie av 
vitenskapelig og teknologisk utstyr; vitenskapelig og 
teknologisk design; tilveiebringe teknologisk 
informasjon; utarbeidelse av teknologiske rapporter; 
rådgivningstjenester om teknologisk utvikling; 
teknologisk rådgivning innen alternativ 
energigenerering; teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og energibruk; teknologisk rådgivning 
innen romfartssteknikk; teknologiske estimater gjort av 
ingeniører; teknologiske vurderinger gjort av ingeniører; 
teknologisk forskning utført av ingeniører; teknologisk 
ingeniøranalyse; teknologisk rådgivning innen geologi; 
teknologisk analyse; brukerautentisering ved bruk av 
teknologi for e-handelstransaksjoner; profesjonell 
rådgivning relatert til marin teknologi; teknisk utvikling 
av strukturelementer, enheter og systemer for 
solfangere og fotoelektriske anlegg; utførelse av 
forsknings- og tekniske prosjektstudier i forbindelse 
med bruk av naturenergi; design av elektriske kretskort; 
inspeksjon av elektriske anlegg; backup-tjenester for 
harddisker; spillplattformer som programvare som en 
tjeneste [SaaS]; konsulenttjenester innen programvare 
som en tjeneste [SaaS]; 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 maskinlæring, dyp læring og dype 
nevrale nettverk; programvare som en tjeneste [SaaS] 
med programvare for dype nevrale nettverk; plattformer 
for kunstig intelligens som programvare som en 
tjeneste [SaaS]; utforskning for lokalisering av olje; 
leting etter gass og olje; undersøkelsestjenester innen 
olje-, gass- og gruveindustrien; oljeforskningsanalyser; 
oljeleting; oljefeltundersøkelser; oljebrønnslogging og 
testing; undersøkelse av oljeforekomster og oljefelt; 
kontroll av oljebrønner; utforming av 
oljefeltundersøkelser; mineral- og oljeanalyser; analyse 
av oljeutslipp; inspeksjon av oljebrenner; analyse av 
oljeforekomster; analyse av oljereservoarer; 
undersøkelse av oljeførende lag; utnyttelse 
[kartlegging] av oljefelt; forberede kartlegging av 
oljelagre; forberede kartlegging av oljefelt; forberede 
undersøkelser av oljelag; analysetjenester for 
utnyttelse av oljeforekomster; analyse og testing for 
oljearbeid; tilstandsovervåkning relatert til oljer; 
geofysisk utforskning for oljeindustrien; analyse- og 
testtjenester for oljeindustrien; utarbeidelse av 
beredskapsplaner i forbindelse med oljesøl; 
tilveiebringelse av teknisk rådgivning til 
oljeraffineriindustrien; utarbeidelse av tekniske 
ekspertuttalelser i forbindelse med oljeforekomster; 
analysetjenester relatert til leting etter oljefelt; 
gjennomføre mulighetsstudier om leting etter oljefelt; 
ingeniørvirksomhet innen elektrisk kraft og 
naturgassproduksjon; rådgivningstjenester knyttet til 
kjernekraftverk; utleie av lastebanker (load banks) for 
testing av elektriske strømkilder; design av 
landkjøretøyer; administrasjon av e-postservere; design 
av mobiltelefoner; design av leker; design av 
produksjonsmetoder; design av mønstre; design av 
brettspill; design av bildeler; design av 
ledelsesinformasjonssystemer; design av brosjyrer; 

design av klær; design av videospillprogramvare; 
design av tekstbehandlingsprogramvare; design av 
spesialmaskiner; design av målesystemer; design av 
forbruksartikler; design av prototyper; design av 
golfbaner; design av internettsider; design av 
nettportaler; design av hjemmesider og nettsider; 
design av integrerte kretsløp; design av hjemmesider 
og nettsteder; design og opprettelse av websider; 
design av kontrollerte miljøbygg; design av nye 
produkter; design av optiske komponenter; design av 
elektriske systemer; design av grafiske 
programvaresystemer; design av dekorativ layout; 
design av tekniske bygningssystemer; design av 
diagnostiske enheter; design av emballasje- og 
innpakningsmaterialer; design av romlige 
rammestrukturer; design av romlige 
rammeverkskonstruksjoner; design av grafiske 
illustrasjoner; design av tekniske produkter; design av 
hjemmesider og internettsider; design av 
tegneseriefigurer for postkort; design av maskinvare for 
produksjonsindustrien; design av logoer for 
bedriftsidentitet; design av tilbehør til klær; design 
relatert til byggeteknikk; design av computergrafikk for 
videoprojeksjonskartlegging; design og hosting for 
nettportaler; design av logoer for T-skjorter; design av 
nettsteder på internett; design og opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; design og opprettelse av 
hjemmesider og nettsider; design av klær, fottøy og 
hodeplagg; design, tegning og oppdragsprogrammering 
av programvare; design av audiovisuelt, kreativt arbeid; 
design av optiske og mikrooptiske komponenter; design 
av kulisser for TV-programmer; design av maskiner, 
utstyr og instrumenter; design og bygging av 
hjemmesider og nettsteder; design og opprettelse av 
hjemmesider og nettsteder; design av programvare for 
virtuell virkelighet; design av maskinvare for digital 
signalbehandling; design av informasjonssystemer 
relatert til finans; design av programvare for kontroll av 
selvbetjeningsterminaler; design av utstyr for transport 
av frakt; design av programvare for digital 
signalbehandling; design og utvikling av programvare 
for direktemeldinger; design av programvare for 
innebygde enheter; design av maskinvare for lyd- og 
videooperatører; design av programvare for lyd- og 
videoutstyr; design av grafikk og logoer for 
bedriftsidentitet; design av utstyr for transport av avfall; 
design av programvare for elektronisk databehandling; 
design av programvare for bruk med trykkeripresser; 
byggeteknikk [design]; teknisk design; 
illustrasjonstjenester (design); grafisk design; visuell 
design; arkitektonisk design; design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsteder; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
design av programvare for prosessering og distribusjon 
av multimediainnhold; design av maskinvare for 
prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
design av programvare for komprimering og 
dekomprimering av multimediainnhold; design av 
maskinvare for komprimering og dekomprimering av 
multimediainnhold; design av spesialmaskiner for bruk i 
fremstilling av lysutstyr; utforming/design av 
varemerker; teknisk design og konsultasjon; 
planlegging [design] av tilbygg; planlegging [design] av 
bygninger; tilpasset design av maskinvare; 
romplanlegging av interiør [design]; planlegging 
[design] av cateringvirksomheter; planlegging (design) 
av kjøkken; planlegging [design] av kontorer; 
planlegging [design] av klubber; planlegging og design 
av boligområder; planlegging og design av kjøkken; 
utarbeidelse av arkitektonisk design; teknisk 
konsultasjon relatert til design; kjemiske 
analysetjenester for bruk i design; rådgivning relatert til 
design av hjemmesider og internettsider; profesjonelle 
tjenester knyttet til arkitektonisk design; rådgivning 
relatert til design av hjemmesider og internettsteder; 
planlegging, design, utvikling og vedlikehold av online 
nettsider for tredjeparter; informasjonstjenester 
angående sammenstilling av farger, farger og 
interiørdesign for utvendig design; teknisk rådgivning 
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om design av maskinutstyr for produksjon av 
elektroniske kretser; designplanlegging; 
designrådgivning; designe visningssystemer for 
presentasjonsformål; designe nettsteder for 
reklameformål; designtjenester knyttet til fast eiendom; 
designtjenester knyttet til fremstilling av masker; 
designtjenester knyttet til etableringen av nettverk; 
designe og implementere nettsteder for andre; 
designtjenester knyttet til installasjon av bad; 
designtjenester knyttet til modellfremstilling for 
utstillingsformål; designtjenester for strukturer med høy 
strekkfasthet; kommersielle designtjenester; 
vitenskapelig designtjenester; skreddersydde 
designtjenester; nettstedbaserte designtjenester; 
grafiske designtjenester; nettbaserte designtjenester; 
tekniske designtjenester i forbindelse med 
vannforsyningsanlegg; tekniske designtjenester i 
forbindelse med varmeinstallasjoner; tekniske 
designtjenester i forbindelse med elektrisitetsverk; 
forberede designparametere for visuelle bilder; opprette 
og designe nettsteder for andre; emballasjedesign; 
industridesign; produktdesign; nettsidedesign; 
spilldesign; kontordesign; tekstildesign; klesdesign; 
kartdesign; tegning [industridesign]; kommersiell 
kunstdesign; kommersiell interiørdesign; evaluering av 
produktdesign; analyse av produktdesign; 
programvaredesign for smarttelefoner; interiørdesign 
for detaljhandel; rådgivning for akvariedesign; 
rådgivning om maskinvaredesign; rådgivning om 
emballasjedesign; analyse og evaluering av 
produktdesign; rådgivning innen interiørdesign; 
rådgivning innen motedesign; konsulenttjenester 
knyttet til interiørdesign; intranettdesign, utvikling og 
vedlikehold; spesialdesign av elektromagnetiske 
induktorer; fremskaffelse av informasjon innen 
produktdesign; profesjonell rådgivning innen 
interiørdesign; rådgivning i forbindelse med valg av 
gardiner [interiørdesign]; rådgivning knyttet til valg av 
innredningsstoffer [interiørdesign]; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med industridesign; 
motedesigntjenester; detaljdesigntjenester; 
interiørdesigntjenester; informasjon om harmonisering 
av farger, maling og møbler for interiørdesign; 
byggdesigntjenester; skodesigntjenester; 
interiørdesignvirksomhet, som inkluderer feng shui-
prinsipper; tilveiebringe informasjon om 
motedesigntjenester; designe og vedlikeholde 
nettsteder for tredjepart; designtjenester knyttet til 
publisering av dokumenter; designtjenester knyttet til 
installasjon av sanitærutstyr; designtegning av 
emballasje, containere, bordservise og bestikk; 
utarbeidelse av rapporter om grafiske designtjenester; 
hosting av multimedia applikasjoner; hosting av 
multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av 
underholdningsmultimediainnhold; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; 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 innholdsleverandører kan spore 
multimediainnhold; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare slik at 
innholdsleverandører kan spore multimediainnhold; 
hosting av pedagogisk multimediainnhold; hosting av 
programvare for bruk innen bibliotekadministrasjon; 
utarbeidelse av dataprogrammer for bioteknologiske 
applikasjoner; utarbeidelse av rapporter innen 
bioteknologi; rådgivning innen bioteknologi; 
bioteknologisk testing; hosting av offentlige 
skytjenester; rådgivning i forbindelse med teknologiske 
tjenester innen kraft- og energiforsyning; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter; fremskaffelse av informasjon 
innen forsknings- og tekniske prosjektstudier i 
forbindelse med bruk av naturenergi; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 

analysering av finansdata og generering av rapporter; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
solceller og generering av elektrisitet; teknisk 
rådgivning innen energisparing og energieffektivitet; 
rådgivning vedrørende energibruk; rådgivning innen 
energieffektivitet; programmering av programvare for 
energistyring; sertifisering av bygningers 
energieffektivitet; teknisk rådgivning i forbindelse med 
energibesparende tiltak; teknisk rådgivning i forbindelse 
med energibesparende forholdsregler; utleie av målere 
for registrering av energiforbruk; profesjonell 
konsultasjon om energieffektivitet i bygninger; 
profesjonell rådgivning relatert til energisparing; digital 
distribuert lagring; biokjemisk analyse; biologiske 
kloningstjenester; mikrobiologisk testing; klargjøring av 
biologiske prøver for testing og analyse i 
forskningslaboratorier; klargjøring av biologiske prøver 
for analyse i forskningslaboratorier; vitenskapelig 
forskning knyttet til biologi; analyse innen molekylær 
biologi; kjemiske og/eller biologiske 
laboratorietjenester; rådgivning innen biokjemi; 
rådgivning innen biologi; biokjemisk analyse av 
luftstrømmer; biomedisinske forskningstjenester; 
biologiske utviklingstjenester; biologisk analyse; 
biokjemiske forskningstjenester; biologiske 
laboratorietjenester; biokjemiteknikktjenester; hav-, luft- 
og landmåling; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med datasystemintegrering; overvåkning av 
aktiviteter som påvirker miljøet i bygninger; måling av 
miljø i konstruksjoner innen byggeteknikk; tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar singel sign-on 
programvare; tilby midlertidig bruk av on-line ikke-
nedlastbar programvare for behandling av elektroniske 
betalinger; tilby midlertidig bruk av on-line ikke-
nedlastbar programvare; tilby eller leie av elektronisk 
minneplass på Internett; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar programvare; byggeteknikktjenester; 
vitenskaplig og teknologisk forskning innen 
naturkatastrofer; stamcelleforskning; vitenskapelige 
tjenester i forbindelse med isolering og dyrking av 
menneskevev og celler; forskningstjenester innen 
proteiner, antistoffer, mikroorganismer og celler; 
forsknings- og utviklingstjenester innen cellelære; 
forskningstjenester innen celleseparasjon; 
cellekulturtjenester for vitenskapelige og 
forskningsformål, for andre; celledyrking for 
vitenskapelig forskning; utarbeidelse av 
kontrollprogrammer for elektrisk operasjonsstyring og 
drivmotorenheter; elektronisk lagring av fotografier; 
elektronisk lagring av digitale fotografier; utarbeidelse 
og utvikling av fotovoltaiske systemer; 
fotogrammetritjenester; telling av partikler i 
luftstrømmer; lydmåling av luftstrømmer; test av 
luftstrømskomponenter; måling av luftstrømmer; 
analyse av vannstrømkvalitet; skanning av bilder 
[konvertering fra fysisk til elektronisk media]; 
tilveiebringe midlertidig bruk av elektronisk ikke-
nedlastbar programvare for tekstbehandling; hosting av 
nettsteder for elektronisk lagring av digitale fotografier 
og videoer; elektronisk lagring av bilder; elektronisk 
lagring av lydfiler; elektronisk lagring av dokumenter; 
elektronisk lagring av underholdningsmedier; 
elektronisk lagring av legejournaler; elektronisk lagring 
av videoer; design av telefoner; testing, analyse og 
overvåking av telekommunikasjonssignaler; skybasert 
lagring av elektroniske filer; konstruksjon av 
internettplattform for elektronisk handel; tekniske 
designtjenester i forbindelse med sanitærutstyr og -
installasjoner; konvertering av tekster til digitalformat; 
konvertering av bilder fra fysisk til elektronisk media; 
plattformuavhengig konvertering av digitalt innhold til 
andre former for digitalt innhold; elektronisk 
overvåkning av kredittkortaktivitet for å oppdage svindel 
via internett; design av vindugrafikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322655 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202207346 
(220) Inndato: 2022.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 
House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 

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

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

  Klasse 5   Pesticider; insektsdrepende midler; herbicider; 
soppdrepende midler; nematicider. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322656 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202208365 
(220) Inndato: 2022.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FACTORING FINANS AS, Jonsvannsveien 140, 7050 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Overtagelse av fakturabetalinger; faktoringtjenester 

for fakturaer; fakturadiskonteringstjenester; eksport av 
faktura; finansiell virksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322657 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202208610 
(220) Inndato: 2022.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAAB.MC AS, c/o Elise Sofie Høyland Garborgvegen 
179, 4346 BRYNE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Tilpasset produktmarkedsføring (merchandising); 

reklame og markedsføring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322658 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(300) Søknadsprioritet 2022.04.26, EM, 018692686 
(210) Søknadsnr.: 202205846 
(220) Inndato: 2022.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Göteborgstryckeriet Box & Display AB, 
Konstruktionsvägen 6, 435 33 MÖLNLYCKE, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2032 

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

  Klasse 16   Trykksaker; vesker og artikler for emballasje, 
innpakning og lagring av papir, papp eller plast. 

  Klasse 39   Emballeringstjenester; innpakking og emballering av 
varer. 

  Klasse 40   Trykking. 
  Klasse 42   Grafisk design; emballasjedesign; konsulenttjenester 

knyttet til interiørdesign; rådgivning om 
emballasjedesign; tjenester for emballasjedesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322659 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202203745 
(220) Inndato: 2022.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GJENSIDIGE MOBILITY GROUP AS, Postboks 6004 
Torgården, 7434 TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Assistanse ved kjøretøyuhell; vedlikehold og 
reparasjon av biler; rådgivning ved vedlikehold av 
kjøretøyer. 

  Klasse 39   Utleie og leasing av befordringsmidler og kjøretøyer; 
assistanse og formidling av assistanse til kjøretøyer 
(bortsleping); redning og berging; informasjonstjenester 
vedrørende trafikk; organisering av reiser; tjenester i 
forbindelse med reisevirksomhet; fremskaffelse av 
informasjon til reisende om priser, rutetabeller og 
offentlig transport. 

  Klasse 45   Alarmsentralvirksomhet; formidling av 
alarmoppringning; formidling av assistanse til veihjelp 
ved uhell og i nød- og krisesituasjoner; juridiske 
tjenester; juridisk rådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322660 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202203836 
(220) Inndato: 2022.03.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 The Graph Foundation, c/o Zedra Cayman 

Management Services Limited, P.O. Box 10176, 
Governor's Square, 23 Lime Tree Bay Ave., KY1-1002 
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; programvare for bruk som et 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (api); 
programvareutviklingsverktøy; 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (api) for bruk i 
bygging av programvareapplikasjoner; blokkjede-
programvare; programvare innen blokkjede og 
kryptovaluta; blokkjede-plattformprogramvare; 
programvare som bruker blokkjedeteknologi; 
programvare for bruk med dlt (distributed ledger 
technology); programvare for elektronisk lagring av 
data; programvare for bruk med virtuell valuta og 
kryptovaluta; programvare for å administrere, verifisere 
og validere virtuelle valuta- og 
kryptovalutatransaksjoner ved bruk av 
blokkjedeteknologi; programvare for elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, validering, verifisering, aksept, 
sporing, og overføring av virtuell valuta, og 
administrasjon, sporing og registrering av virtuell 
valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
kryptografiprogramvare; programvare for å generere 
kryptografiske nøkler for å motta og bruke kryptovaluta; 
programvare for administrasjon av kryptografisk 
sikkerhet for elektroniske overføringer på tvers av 
datanettverk; programvare for implementering og 
registrering av transaksjoner; programvare for 
kryptering og muliggjøring av sikker overføring av data 
og digital informasjon over internett; programvare for 
elektronisk pengeoverføring; programvare for å lage og 
administrere smarte kontrakter; programvare for å lage 
en desentralisert virtuell valuta med åpen kildekode for 
bruk i blokkjedebaserte transaksjoner; programvare for 
bruk for å tilrettelegge for sikre transaksjoner; 
programvare for bruk i autentisering av brukertilgang; 
autentiseringsprogramvare; programvare for 
nettverksidentifikasjon og verifiseringstjenester for 
sikkerhetsformål; programvare for å søke, indeksere, 
lokalisere, få tilgang til, trekke ut, overføre, gjenbruke, 
organisere, vise og administrere elektroniske data. 

  Klasse 35   Forretnings- og bedriftsrådgivning og -informasjon for 
virksomheter innen blokkjedeteknologi og kryptovaluta. 

  Klasse 36   Finanstjenester; finansielle transaksjonstjenester; 
finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av 
elektronisk overføring av virtuell valuta og kryptovaluta; 
økonomisk forvaltning av virtuell valuta; tradingtjenester 
med kryptovaluta og virtuell valuta; vekslingstjenester 
for kryptovaluta og virtuell valuta; prosessering av 
betalinger med kryptovaluta og virtuell valuta; virtuelle 
valutatjenester; kryptovalutatjenester; 
betalingsbehandling for betalinger med virtuell valuta 
og kryptovaluta; elektroniske 
betalingsbehandlingstjenester; elektroniske 
overføringstjenester for økonomiske midler; 
elektroniske handelsbetalingstjenester; utstedelse av 
gavekort (penger); tilveiebringe vekslingstjenester for 
virtuell og digital valuta. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SaaS); 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP); 
dataprogrammeringstjenester; datatjenester, nemlig 

opprettelse av et nettbasert miljø for trading med 
virtuell valuta og kryptovaluta; datatjenester, nemlig 
datakoding, datasikkerhetstjenester, datakryptering, 
datadekryptering og datakonvertering; datatjenester, 
nemlig tilveiebringelse av informasjon innen teknologi, 
programvareutvikling, blokkjedeteknologi, teknologi 
relatert til virtuell valuta, kryptovaluta og kryptografi; 
datatjenester, nemlig 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnittprogramvare 
(api) for å tillate brukere å utføre elektroniske 
transaksjoner; programvare som en tjeneste (saas) 
med programvare for bruk i databaseadministrasjon, 
databaseintegrasjon og overføring av informasjon; 
programvare som en tjeneste (saas) med programvare 
for administrasjon og tilveiebringelse av desentraliserte 
og blokkjedebaserte systemer; plattform som en 
tjeneste (paas) med dataprogramvare for å skape et 
virtuelt samfunn og overføring av informasjon; plattform 
som en tjeneste (paas) med dataprogramvare for å 
tillate brukere å utføre elektroniske transaksjoner; 
plattform som en tjeneste (paas) med 
programvareplattformer for utvikling, distribusjon og 
administrasjon av datasystemer og applikasjoner; 
plattform som en tjeneste (paas) med blokkjedebaserte 
programvareplattformer og distribuerte 
dataprogramvareplattformer; design, utvikling og 
implementering av programvare for distribuerte 
dataplattformer; tilveiebringelse av en dlt plattform 
(distributed ledger technology platform); tilveiebringe 
ikke-nedlastbar, skybasert 
databehandlingsprogramvare for blokkjedebaserte 
applikasjoner og miljøer; tilveiebringe ikkenedlastbar 
programvare for elektronisk datalagring; tilveiebringe 
ikke-nedlastbar programvare for bruk ved behandling 
og håndtering av elektronisk pengeoverføring; 
tilveiebringe ikke-nedlastbar programvare for virtuell 
valutabetaling og vekslingstransaksjoner; tilveiebringe 
ikke-nedlastbar programvare for administrasjon, 
trading, lagring, sending, mottak, validering, 
verifisering, utstedelse, aksept, sporing og overføring 
av virtuell valuta og kryptovaluta; tilveiebringe 
ikkenedlastbar programvare for bruk med virtuell valuta 
og kryptovaluta for å tilby brukerautentiseringstjenester 
ved bruk av blokkjedebasert programvareteknologi; 
tilveiebringe online, ikke-nedlastbar programvare for 
generering av kryptografiske nøkler for å motta og 
bruke kryptovaluta; tilveiebringe ikke-nedlastbar 
programvare for å lage desentralisert virtuell valuta og 
kryptovaluta med åpen kildekode; tilveiebringe ikke-
nedlastbar programvare for kryptering og muliggjøring 
av sikker overføring av data og digital informasjon; 
tilveiebringe ikke-nedlastbar programvare som gjør det 
mulig for brukere å utvikle, bygge og kjøre 
applikasjoner; tilveiebringe ikke-nedlastbar 
programvare for å tilrettelegge for sikre transaksjoner; 
tilveiebringe ikkenedlastbar programvare for utvinning 
(mining) av kryptovalutaer og virtuell valuta; teknologisk 
rådgivning innen blokkjedeteknologi og kryptovaluta; 
identifikasjonsverifiseringstjenester; informasjon om 
blokkjedeteknologi, kryptografi og teknologi relatert til 
kryptovaluta og virtuell valuta tilveiebragt via et 
nettsted; programvare som en tjeneste (saas) som 
inneholder programvare for søk, indeksering, 
lokalisering, tilgang til, uttrekk, overføring, gjenbruk, 
organisering, visning og administrasjon av elektroniske 
data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322661 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202011788 
(220) Inndato: 2020.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411TE 

HEERLEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 29   Fisk [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322662 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202011787 
(220) Inndato: 2020.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411TE 

HEERLEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 29   Fisk [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]. 
  Klasse 31   Næringsmidler for kjæledyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322663 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(300) Søknadsprioritet 2022.03.15, EM, 018672232 
(210) Søknadsnr.: 202204141 
(220) Inndato: 2022.03.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Improsec A/S, c/o Univate, Njalsgade 76, 4., 2300 
KØBENHAVN S, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 DAHL Lawfirm P/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 HERNING, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Hosting-tjenester, programvare som en tjeneste og 
utleie av programvare; IT-rådgivnings-, veilednings- og 
informasjonstjenester; IT-sikkerhets-, beskyttelses- og 
gjenopprettingstjenester; Vedlikehold av 
dataprogrammer og software; Analysering av 
datasystemer; Installasjon av datasoftware; 
Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
Gjenoppretting av data fra datamaskiner; Kopiering av 
dataprogrammer; Programmering for datamaskiner; 
Hosting av nettsteder; Software som en tjeneste 
[SaaS]; Programvareutvikling, -programmering og -
implementering; IT-tjenester; Testing, verifisering og 
kvalitetskontroll; Sikkerhetsteknologiske testtjenester; 
Ekstern sikkerhetskopieringstjeneste; Rådgivning innen 
sikkerhetsprogramvare; Rådgivning innen sikkerhet for 
telekommunikasjonsnettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322664 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202208613 
(220) Inndato: 2022.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VILDE ÅKRE DIGRANES, Fjordavegen 868, 5750 
ODDA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl og alkoholfritt øl; øl; øl og bryggeriprodukter; 

mineralvann [drikker]; mineralvann med 
smakstilsetning; mineralvann med fruktsmak; 
fruktdrikker; fruktdrikker, alkoholfrie; konsentrater for 
fremstilling av fruktdrikker; alkoholfrie kullsyreholdige 
fruktjuicer; drikkevarer som hovedsakelig består av 
fruktjuicer; kullsyreholdig saft (juice); fruktsaft; cider 
[ikke alkoholholdig]. 

  Klasse 33   Alkoholholdige fruktdrikker; alkoholholdig sider; 
fruktvin; musserende fruktvin; fruktviner; musserende 
fruktviner; alkoholholdige drikker med frukter; 
alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige 
kullsyreholdige drikker, unntatt øl; alkoholholdige 
preparater for fremstilling av drikker; cider; søt cider; 
tørr cider. 

  Klasse 40   Produksjon av sider for andre. 
  Klasse 43   Bevertningstjenester [mat og drikke]; bevertning for 

bedriftsgjester (fremskaffelse av mat og drikke). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322665 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202208617 
(220) Inndato: 2022.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NETTHANDELSGRUPPEN AS, Karenslyst allé 11, 
0278 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bager. 
  Klasse 25   Klær; sko. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322666 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202208611 
(220) Inndato: 2022.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KELPER AS, Høgdaveien 9, 1397 NESØYA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Karbohydrater brukt som ingrediens i nutrasøytika. 
  Klasse 5   Alginatebasert kosttilskudd. 
  Klasse 31   Ubearbeidet spiselig tang og tare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322667 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202207021 
(220) Inndato: 2022.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RELTIME AS, Lupinveien 22, 1346 GJETTUM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar programvare for å administrere finansielle 
transaksjoner og banktjenester; nedlastbar 
programvare for administrasjon og transaksjoner av 
virtuell samtidighet; magnetisk kodede bankkort; 
biometrisk kodede bankkort; biometrisk kodede 
identitetskort; magnetisk kodede identitetskort. 

  Klasse 16   Bankkort, ikke magnetisk kodede; identitetskort, ikke-
magnetisk kodede. 

  Klasse 36   Bankvirksomhet; finanstjenester; nettbanktjenester; 
tilveiebringe lån. 

  Klasse 42   Ikke-nedlastbar programvare for finans- og 
banktjenester; tilveiebringe dataprogramvare, 

programvareprotokoller og 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt; programvare 
som en tjeneste for utvikling av 
programvareapplikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322668 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202013460 
(220) Inndato: 2020.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, KURASHIKI 
CITY, OKAYAMA PREFECTURE, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Tannlegeapparater og -instrumenter; tannlegebor; 
slipeskiver for dentale formål; fyllingsinstrumenter for 
dentale formål, instrumenter til påføring av 
tannfyllinger; tannimplantater bestående av kunstige 
materialer, kunstige tannimplantater; prostetiske 
instrumenter for dentale formål, instrumenter for bruk 
med tannproteser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322669 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202200011 
(220) Inndato: 2022.01.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Axess AS, Postboks 2197, 6402 MOLDE, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT ERIK WOLD, Postboks 160, 6401 MOLDE, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Utstyr og maskiner for materialhåndtering; 
verktøymaskiner; motorer [unntatt for landkjøretøyer]; 
maskinkoplinger og kraftoverføringskomponenter, 
unntatt for landkjøretøyer; landbruksredskaper, andre 
enn manuelt håndverktøy; rugemaskiner. 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, 
navigasjon, geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, 
veiing, måling, signalering, detektering, testing, 
inspeksjon, livredning og undervisning samt 
audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet; vedlikeholdstjenester på 
stålstruktur og løftesystemer, samt installasjon av ulike 
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strukturer innen offshore-, industri-, og fornybart-
markedene; gruveutvinning, olje og gassboring. 

  Klasse 42   Autentiseringstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322670 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202200012 
(220) Inndato: 2022.01.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Axess AS, Postboks 2197, 6402 MOLDE, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT ERIK WOLD, Postboks 160, 6401 MOLDE, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Utstyr og maskiner for materialhåndtering; 
verktøymaskiner; motorer [unntatt for landkjøretøyer]; 
maskinkoplinger og kraftoverføringskomponenter, 
unntatt for landkjøretøyer; landbruksredskaper, andre 
enn manuelt håndverktøy; rugemaskiner.  

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, 
navigasjon, geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, 
veiing, måling, signalering, detektering, testing, 
inspeksjon, livredning og undervisning samt 
audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet; vedlikeholdstjenester på 
stålstruktur og løftesystemer, samt installasjon av ulike 
strukturer innen offshore-, industri-, og fornybart-
markedene; gruveutvinning, olje og gassboring. 

  Klasse 42   Autentiseringstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322671 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202200013 
(220) Inndato: 2022.01.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Axess AS, Postboks 2197, 6402 MOLDE, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT ERIK WOLD, Postboks 160, 6401 MOLDE, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Vedlikeholdstjenester på stålstruktur og løftesystemer, 
samt installasjon av ulike strukturer innen offshore-, 
industri-, og fornybart-markedene; gruveutvinning, olje 
og gassboring. 

  Klasse 42   Autentiseringstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322672 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202206708 
(220) Inndato: 2022.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Zarbee's, Inc., 50 Old Field Road, CT06830 

GREENWICH, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Ikke-medisinsk brystbalsam (chest rub); 

nesespraypreparater; ikke-medisinske topiske salver, 
lotions, gels og kremer; ikke-medisinske lotions, salver 
og kremer mot bleieutslett; duftende romspray. 

  Klasse 5   Vitaminer; vitamindrops; gummivitaminer; 
halspastiller; lindrende behandlingspreparater for 
halsen; hostesaft; preparater for behandling av hoste; 
kost- og ernæringstilskudd; kosttilskudd for 
immunstøtte; naturlige søvnpreparater; 
elektrolytterstatningsoppløsninger; gripevann (gripe 
water); preparater for behandling av allergi; preparater 
for behandling av sinus; topiske salver, lotions, gels og 
kremer; medisinske lotions, salver og kremer mot 
bleieutslett; kosttilskudd for forbedring av fordøyelsen; 
probiotiske tilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322673 
(151) Reg.dato.: 2022.07.01 
(210) Søknadsnr.: 202003637 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jonsson International Limited, Burleigh Manor, Peel 
Road, IM15EP DOUGLAS, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelsesklær; beskyttende hodeplagg; 
beskyttende fottøy; øyebekledning, inkludert 
beskyttende øyebekledning; beskyttende 
ansiktsskjermer og masker; beskyttelsesetuier for varer 
i klasse 09. 

  Klasse 25   Klær, inkludert arbeidstøy, vester, skallbukser, jakker, 
bukser, skjorter og kjeledresser; fottøy, inkludert 
sokker; hodeplagg, inkludert beanies, hodetørkler, 
hatter og luer; belter; hansker; forklær; skjerf. 

  Klasse 35   Detaljhandel og engrostjenester relatert til klær, fottøy, 
hodeplagg og briller, arbeidsklær, vester, skallbukser, 
jakker, bukser, skjorter og kjeledresser, sokker, 
beanies, hodetørkler, hatter og luer, belter, hansker, 
forklær, skjerf; detaljhandel og engrostjenester knyttet 
til teknisk, beskyttende, vannavstøtende og 
synlighetsklær, fottøy, hodeplagg, øyebekledning og 
bærbart sikkerhetstilbehør og utstyr; detaljhandel og 
engrostjenester knyttet til frilufts- og campingutstyr og -
verktøy, sportsutstyr, klokker og treningsmålere, optikk, 
kameraer og kikkerter, elektronikk, 
navigasjonsapparater, lysapparater, kokeapparater og 
redskaper, håndverktøy og kniver, vesker, poser, 
beskyttende etuier, ryggsekker og bagasje; online 
detaljhandel og postordretjenester relatert til klær, 
fottøy, hodeplagg og øyebekledning, arbeidsklær, 
vester, skallbukser, jakker, bukser, skjorter og 
kjeledresser, sokker, beanies, hodetørkler, hatter og 
luer, belter, hansker, forklær, skjerf; online detaljhandel 
og postordretjenester knyttet til teknisk, beskyttende, 
vannavstøtende og synlighetsklær, fottøy, hodeplagg, 
øyebekledning og bærbart sikkerhetstilbehør og utstyr; 
online detaljhandel og postordretjenester relatert til 
frilufts- og campingutstyr og verktøy, sportsutstyr, 
klokker og treningsmålere, optikk, kameraer og 
kikkerter, elektronikk, navigasjonsapparater, 
lysapparater, kokeapparater og redskaper, håndverktøy 
og kniver, vesker, poser , beskyttelsesetuier, 
ryggsekker og bagasje; tilveiebringelse av online 
markedsplasser for selgere og kjøpere av produkter; 
organisering, tilveiebringelse av tilsyn med  lojalitets- 
og incentivordninger; produktdemonstrasjoner og 
produktdisplaytjenester; reklame og 
markedsføringstjenester; organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål; 
markedsføring av produkter og tjenester gjennom 
sponsing av arrangementer og lisensavtaler relatert til 
sport og andre arrangementer; samling av kataloger og 
databaser, inkludert nettbaserte kataloger; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322674 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202006391 
(220) Inndato: 2020.05.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Energizer Auto Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 
DANBURY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Preparater for å beskytte stoffer, som møbeltrekk og 
tepper, i biler og hjem 

  Klasse 3   Universalrengjøringsmiddel for bil- og hjemmebruk; 
rengjøringsmidler for biler; rengjøringspreparater til 
husholdningsbruk; preparater for polering av biler; 
avfettingspreparater til husholdningsformål; 
avfettingsmidler, annet enn til bruk i 
produksjonsprosesser; preparater og stoffer for 
rengjøring, skrubbing og polering; rengjøringsmidler for 
frontruter; renseskumpreparater; preparater for 
rengjøring av hjul; rengjøringsmidler og -preparater; 
flekkfjerner; kluter impregnert med et vaskemiddel for 
rengjøring; vaskemidler 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322675 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207032 
(220) Inndato: 2022.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SCG Chemicals Public Company Limited, 1 Siam 

Cement Road, Bangsue Sub-District, Bangsue District, 
10800 BANGKOK, Thailand 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Ubearbeidet plast; belegningsmidler. 
  Klasse 16   Plastposer for innpakning; plastfilm for emballasje. 
  Klasse 21   Bordservise. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322676 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207033 
(220) Inndato: 2022.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SCG Chemicals Public Company Limited, 1 Siam 

Cement Road, Bangsue Sub-District, Bangsue District, 
10800 BANGKOK, Thailand 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Ubearbeidet plast; belegningsmidler. 
  Klasse 16   Plastposer for innpakning; plastfilm for emballasje. 
  Klasse 21   Bordservise. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322677 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207034 
(220) Inndato: 2022.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SCG Chemicals Public Company Limited, 1 Siam 

Cement Road, Bangsue Sub-District, Bangsue District, 
10800 BANGKOK, Thailand 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Ubearbeidet plast; belegningsmidler. 
  Klasse 16   Plastposer for innpakning; plastfilm for emballasje. 
  Klasse 21   Bordservise. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322678 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207344 
(220) Inndato: 2022.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 

MA02127 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 9   Programvare, herunder programvare til virtuelle 
assistenter rettet mot å hjelpe forbrukere til å velge 
riktig elektrisk tannbørste. 

  Klasse 21   Tannbørster, elektriske tannbørster, børstehoder for 
elektriske tannbørster. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322679 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2021.12.09, EM, 018618255 
(210) Søknadsnr.: 202206719 
(220) Inndato: 2022.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Finessum AB, Slakthusgatan 13, 12162 

JOHANNESHOV, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Installasjon av kontrollsystem; reparasjon/vedlikehold 

av kontrollsystem; installasjon, reparasjon, vedlikehold 
og/eller service av datamaskin/ datamaskinvare; 
installasjon, service og vedlikehold av datasystem 
(hardware); elektriske installasjonstjenester; 
installasjon av sikkerhetssystem; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende installasjon av elektriske 
apparater; installasjon av datasystem som benytter 
elektroniske kretser i fast tilstand; reparasjon av 
elektrisk utstyr og elektroniske installasjoner; 
installasjon og reparasjon av datamaskinvare; 
informasjon vedrørende installasjon av 
sikkerhetssystem; installasjon av enheter (apparater) 
for datanettverk; installasjon av maskinvare for 
datasystem; installasjon av beskyttelses- og 
sikkerhetsutstyr; installasjon av datoriserte 
informasjonssystem. 

  Klasse 38   Trådløs sending; trådløs dataoverføring via internett; 
trådløs elektronisk overføring av data; 
datasendingstjenester; dataoverføringstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; elektronisk datautbytte; 
elektronisk dataoverføring; elektronisk 
datakommunikasjon. 

  Klasse 42   Installasjon av software; integrering, konfigurasjon, 
produktforskning og utvikling, teknisk konsultasjon 
innen området elektronisk kontroll og 
automatiseringsutstyr for elektronikk og 
kommunikasjonssystem, inventar og anordninger, 
inkludert underholdning, belysning, sikkerhet, 
klimaregulering og telekommunikasjonssystemer; 
design og utvikling av enheter for trådløs 
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dataoverføring; design og utvikling av enheter, 
instrumenter og utstyr for trådløs dataoverføring; 
utarbeidelse av styringsprogram; programmering av 
elektroniske styringssystemer; teknisk 
dataanalysetjeneste; utvikling av software; utvikling av 
applikasjonsløsninger for dataprogram; 
nettskytjenester; nettskytjenester for drift, vedlikehold 
og overvåking av eiendomsautomatiseringssystemer; 
utvikling av software for drift, vedlikehold og overvåking 
eiendomsautomatiseringssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322680 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.27, EM, 018644509 
(210) Søknadsnr.: 202207620 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hexatronic Group AB, Sofierogatan 3 A, 41251 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Lind Edlund Kenamets Intellectual Property AB, Östra 

Hamngatan 17, 41110 GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Sendermottakere; Optiske transceivere; Optiske 
mottakere; Optiske sendere og mottakere for 
telekommunikasjonsvarer for telekom- og 
datakomindustrien; Nettverkskommunikasjonsapparat; 
Multipleksere; Fiberoptiske kabler; kabling; 
Kabeladaptere; optisk overføringsutstyr, 
nettverksadministrasjonsutstyr; Optiske elektroniske 
komponenter; deler og komponenter til de nevnte varer. 

  Klasse 21   Rengjøringsmaterialer og beholdere for optiske fibre, 
nemlig rengjøringskluter til optiske fibre, rensepinner og 
servietter for rengjøring for optiske fibre, beholdere for 
dispensering av rensekluter for optiske fibre, beholdere 
for dispensering av rensevæsker for optiske fibre. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til sendermottakere, 
optiske transceivere, optiske mottakere, optiske 
sendere og mottakere for telekommunikasjonsvarer for 
telekom- og datakomindustrien, 
nettverkskommunikasjonsapparat, multipleksere, 
fiberoptiske kabler, kabling, kabeladaptere, optisk 
overføringsutstyr, nettverksadministrasjonsutstyr, 
optiske elektroniske komponenter, deler og 
komponenter til de nevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322681 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202204058 
(220) Inndato: 2022.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DRAMMEN HELSEPARK AS, Postboks 744, 3003 

DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 6604 St. 
Olavs Plass, 0129 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Leasing og utleie av næringslokaler; utleie av fast 

eiendom; utleie av kontorer [fast eiendom]; utleie av 
kontorarealer. 

  Klasse 41   Konferansetjenester; organisering av seminarer og 
konferanser; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av seminarer. 

  Klasse 43   Bartjenester; catering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; 
restauranttjenester; tilveiebringe konferanse-, 
utstillings- og møtefasiliteter; tilveiebringe mat og drikke 
i restauranter og barer; utleie av konferanserom, 
Hotelltjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322682 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202208625 
(220) Inndato: 2022.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Yngve Kveine, Myrerveien 47B, 0494 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lydopptak med musikk. 
  Klasse 41   Produksjon av musikk; innspilling av musikk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322683 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202200321 
(220) Inndato: 2022.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 3D-RADAR AS, Fossegrenda 1, 7038 TRONDHEIM, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Radarer; radarsendere; radarmottakere; 
radarantenner; radarsystemer; innspilt programvare for 
radarsystemer; nedlastbar programvare for 
radarsystemer; innspilt programvare for kompilering, 
analyse og visualisering av data fra radarsystemer; 
nedlastbar programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; 
applikasjonsprogramvare for radarsystemer; 
applikasjonsprogramvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; kontrollenheter 
for radarsystemer. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS], nemlig programvare 
for radarsystemer; software som en tjeneste [SaaS], 
nemlig programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; design og 
utvikling av programvare for radarsystemer; design og 
utvikling av programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; design og 
utvikling av radarsystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322684 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202202087 
(220) Inndato: 2022.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fizza Oy, Koivuhaankuja 1, 01510 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Kjølesalgsautomater; distribusjonsmaskiner, 

automatiske. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322685 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202200322 
(220) Inndato: 2022.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 3D-RADAR AS, Fossegrenda 1, 7038 TRONDHEIM, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Radarer; radarsendere; radarmottakere; 

radarantenner; radarsystemer; innspilt programvare for 
radarsystemer; nedlastbar programvare for 
radarsystemer; innspilt programvare for kompilering, 
analyse og visualisering av data fra radarsystemer; 
nedlastbar programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; 
applikasjonsprogramvare for radarsystemer; 
applikasjonsprogramvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; kontrollenheter 
for radarsystemer. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS], nemlig programvare 
for radarsystemer; software som en tjeneste [SaaS], 
nemlig programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; design og 
utvikling av programvare for radarsystemer; design og 
utvikling av programvare for kompilering, analyse og 
visualisering av data fra radarsystemer; design og 
utvikling av radarsystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322686 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202205469 
(220) Inndato: 2022.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MYONVENT AS, Bureisergrenda 170, 2365 
ÅSMARKA, Norge 

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

mobilapplikasjoner for å administrere online-
arrangementer, få tilgang til online-arrangementer, 
utveksle meldinger, laste opp og demonstrere 
informasjon, bilder, lysbilder, videoer gjennom 
nettstedet under online-arrangementer, holde online-
samtaler og konferanser, gjennomføre online-
undersøkelser og få tilbakemelding på nettbaserte 
arrangementer.  

  Klasse 35   Konsultasjonstjenester på stedet og informasjon om 
online arrangementsregistrering og online event 
håndtering; elektroniske 
arrangementsregistreringstjenester for oppmøte på 
nettbaserte arrangementer, nettkonferanser, 
nettkonvensjoner og nettbaserte messer; promotering 
av online forretningsarrangementer, online 
utdanningsarrangementer og online underholdning og 
online arrangementer for andre; tilbyder av nettsted, 
nemlig informasjon om registrering av online 
arrangementer. 

  Klasse 41   Bestilling av online arrangementer; planlegging av 
online arrangementer og utstillinger; Organisering og 
gjennomføring av online arrangementer og utstillinger; 
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billettreservasjon og bestillingstjenester for nettbaserte 
arrangementer og nettkonferanser. 

  Klasse 42   Plattform for nettbaserte arrangementer; nettsted som 
inneholder ikke-nedlastbar programvare for nettbasert 
arrangementshosting, bruk og administrasjon av digital 
møteplass, nemlig programvare som gjør det mulig å 
holde nettbaserte arrangementer, utveksle meldinger, 
laste opp og demonstrere informasjon, bilder, lysbilder, 
videoer gjennom nettstedet under nettbaserte 
arrangementer, holde onlinesamtaler og konferanser, 
gjennomføre nettbaserte undersøkelser og få 
tilbakemeldinger på nettbaserte arrangementer; 
programvare som en tjeneste (Software-as-a-Service) 
med programvare for hosting av online-arrangementer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322687 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202205745 
(220) Inndato: 2022.04.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DREAME TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD., No. 

1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong 
Economic Development Zone, SUZHOU, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

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

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

  Klasse 7   Kjøkkenmaskiner, elektriske; Vaskemaskiner; 
Oppvaskmaskiner; Sentralstøvsuger; Børstehoder for 
støvsugere; Trådløse støvsugere; Sugedyser for 
støvsugere; Støvsugerslanger; Rengjøringsapparater 
med damp; Industriroboter; Støvfjerningsapparater for 
rengjøringsformål; Gulvskuremaskiner; 
Rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; 
Oppladbare feiemaskiner; Elektriske trådløse 
feiemaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322688 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207423 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STRØMMEN HJEMMEBRYGG AS, Strømsveien 80, 
2010 STRØMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler til 

husholdningsbruk; desinfeksjonsmidler for hygienisk 
bruk; desinfeksjonsmidler for sanitære formål; 
desinfiserende vaskemiddel [annet enn såpe]. 

  Klasse 37   Desinfisering. 
  Klasse 44   Desinfisering i landbruket. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322689 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.05, US, 90/866,543 

2021.08.05, US, 90/866,544 
2021.08.05, US, 90/867,129 
2021.08.05, US, 90/867,139 

(210) Søknadsnr.: 202201659 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eve Nexus INC., 251 Little Falls Drive, DE19808 
WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bilforhandlere; detalj- og engrossalgstjenester levert 
online og detaljhandel og engrosbutikktjenester med 
bildeler og tilbehør, bilverkstedutstyr, verktøy, elektriske 
ladestasjoner og tilbehør for lading av kjøretøy; 
distributørtjenester innen biler og elektriske kjøretøy; 
bedriftsledelse, bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester for salg, leasing, reparasjon og 
produksjon av biler og elektriske kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322690 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.05, US, 90/866,545 

2021.08.05, US, 90/866,547 
2021.08.05, US, 90/866,548 
2021.08.05, US, 90/867,142 

(210) Søknadsnr.: 202201662 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eve Nexus INC., 251 Little Falls Drive, DE19808 
WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bilforhandlere; detalj- og engrossalgstjenester levert 
online og detaljhandel og engrosbutikktjenester med 
bildeler og tilbehør, bilverkstedutstyr, verktøy, elektriske 
ladestasjoner og tilbehør for lading av kjøretøy; 
distributørtjenester innen biler og elektriske kjøretøy; 
bedriftsledelse, bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester for salg, leasing, reparasjon og 
produksjon av biler og elektriske kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322691 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.05, US, 90/866,549 

2021.08.05, US, 90/867,149 
2021.08.05, US, 90/867,160 
2021.08.05, US, 90/867,168 

(210) Søknadsnr.: 202201660 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eve Nexus INC., 251 Little Falls Drive, DE19808 
WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bilforhandlere; detalj- og engrossalgstjenester levert 
online og detaljhandel og engrosbutikktjenester med 
bildeler og tilbehør, bilverkstedutstyr, verktøy, elektriske 
ladestasjoner og tilbehør for lading av kjøretøy; 
distributørtjenester innen biler og elektriske kjøretøy; 
bedriftsledelse, bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester for salg, leasing, reparasjon og 
produksjon av biler og elektriske kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322692 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202208289 
(220) Inndato: 2022.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRAPE EXPECTATIONS AS, c/o Ketil Grønli 
Løkkeveien 20B, 1368 STABEKK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige viner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322693 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207427 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian 
Neefestraat 2, 1077WW AMSTERDAM, Nederland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Maling, overflatebelegg, ferniss, lakk; 

treimpregneringsmidler; fargestoffer for tre; 
fortynningsmidler; grunningsstoffer; alt for industrielle 
applikasjoner, på produkter av tre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322696 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(300) Søknadsprioritet 2022.02.18, US, 97/273,641 
(210) Søknadsnr.: 202207433 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GE Nutrients, Inc., #650-1291, 3300 Bee Caves Road, 
TX78746 AUSTIN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kostholds- og ernæringstilsetninger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322697 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202207029 
(220) Inndato: 2022.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compass Group Norge AS, Postboks 67 Økern, 0508 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bar- og restauranttjenester; kafeteriaer; catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322698 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(210) Søknadsnr.: 202208627 
(220) Inndato: 2022.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MEDICUE AS, Dyrefaret 15, 1615 FREDRIKSTAD, 
Norge 

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

datautvinning; programvare for datahåndtering; 
programvare for innholdshåndtering; programvare for 
innholdskontroll; programvare for 
maskinvarepålitelighet; programvare for 
kommunikasjonsbehandling; programvare for 
smarttelefoner; programvare for direktemeldinger; 
programvare for bevegelsesgjenkjenning; programvare 
for fildeling; programvare for videovisning; programvare 
for bevegelseskontroll; programvare for 
skjermbehandling; programvare for robot; 
programvareplattformer for samarbeid [programvare]; 
programvare for server-side; programvare; 
programvare for bildegjenkjenning; programvare for 
mobiltelefoner; programvare for fjerndiagnostikk; 
programvare for personvern; programvare for 
filservere; programvare for produktutvikling; 
programvare for  informasjonsgjennfinning; 
programvare for systemstøtte; programvare for 
oppmåling; programvare for testing; programvare til 
produktutvikling; programvare for servere. 
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  Klasse 10   Medisinske diagnoseapparater for medisinske formål; 
medisinske analyseapparater for medisinske formål; 
medisinsk utstyr; medisinsk bildeutstyr; medisinske 
apparater for behandling av luftveissykdommer; 
medisinsk apparat for måling av oksygeninnholdet i 
blodet; medisinske instrumenter for registrering av 
fysiologiske data; medisinske instrumenter for 
gjengivelse av fysiologiske data; medisinsk apparat for 
påvisning av  karbondioksid i luftveiene; medisinsk 
apparat for kontroll av pulmonale 
gassutvekslingsparametere; medisinske instrumenter til 
bruk i forbindelse med hørsel; spirometere [medisinske 
apparater]; spirometre for undersøkelse av 
lungefunksjon; stimulerende spirometre til medisinsk 
bruk; apparat for måling av lungefunksjon; instrumenter 
for hjerte- og lungediagnostikk; blodtrykkmonitorer; 
blodtrykksmålere; apparat for måling av blodtrykk; 
digitale elektroniske blodtrykksmålere; elektroniske 
blodtrykksmonitorer [til medisinsk bruk]; elektroniske 
blodtrykksmålere [til medisinsk bruk]; elektroniske 
blodtrykksregistreringsapparater [til medisinsk bruk]; 
apparat for diagnostisering av nevrologiske 
sykdommer. 

  Klasse 42   Medisinske laboratorietjenester; programvare som en 
tjeneste [saas] med programvare for maskinlæring; 
programvare som en tjeneste [SaaS] med programvare 
for dybdelæring. 

  Klasse 44   Medisinsk fjernrapportering [medisinske tjenester]; 
medisinske og helsetjenester; medisinske analyser; 
medisinske- og  helseklinikker; medisinske 
undersøkelser; medisinsk helsevurdering; medisinske 
analysetjenester for diagnose- og behandlingsformål 
tilveiebrakt av medisinske laboratorier; medisinske 
analysetjenester i forbindelse med behandling av 
personer på et medisinsk laboratorium; medisinsk 
screening; medisinske evalueringstjenester; 
medisinske rådgivning; medisinsk informasjon; 
medisinsk behandling; medisinske konsulenttjenester; 
medisinsk veiledning; medisinske tjenester; medisinsk 
testing; medisinske diagnostiske tjenester; medisinske 
behandlingstjenester i hjemmet; medisinsk 
undersøkelse av enkeltpersoner; medisinsk 
undersøkelse av hjertet; medisinske 
rådgivningstjenester hjemme; medisinsk og 
farmasøytisk konsultasjon; medisinske analysetjenester 
for kreftdiagnoser; medisinske informasjonstjenester 
via internett; medisinske tjenester innen diabetes; 
medisinsk testing, nemlig kondisjonsvurdering; 
medisinsk screeningtjenester innen astma; medisinske 
tjenester innen nefrologi; medisinsk rådgivning 
vedrørende graviditet; medisinske tjenester innen 
onkologi; medisinsk screeningtjenester innen 
søvnapné; medisinsk rådgivning innen vekttap; 
medisinske diagnosetjenester [test og analyse]; 
medisinsk, medisinal og farmasøytisk rådgivning; 
medisinsk rådgivning i forbindelse med hørselstap; 
medisinske analysetjenester for kreftdiagnoser og -
prognoser; medisinske tjenester for behandling av 
hudkreft; medisinske tjenester for behandling av 
menneskekroppen; medisinske behandlingstjenester 
fra klinikker og sykehus; medisinske analysetjenester i 
forbindelse med behandling av pasienter; medisinske 
analysetjenester i forbindelse med behandling av 
personer; medisinsk testing for diagnostiske formål 
eller behandlingsformål; medisinske screening-
tjenester i forbindelse med hjerte- og karsykdommer; 
medisinske tjenester innen behandling av kroniske 
smerter; medisinske laboratorietjenester for analyse av 
blodprøver fra pasienter; medisinske 
laboratorietjenester for analyse av prøver fra pasienter; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
medisinske apparater og medisinsk utstyr; gir 
medisinsk hjelp i overvåking av pasienter som får 
medisinske behandlinger; 
blodtrykksundersøkelsestjenester; 
helsescreeningstjenester innen søvnapné. 

 

 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 322699 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202207112 
(220) Inndato: 2022.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nilson Group AB, Härdgatan 7, 43231 VARBERG, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Rouse AB, c/o United Spaces, Box 190, 10123 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Fottøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322700 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208034 
(220) Inndato: 2022.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359  

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
bedriftsrådgivning; kontortjenester. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; børsnoteringer; finansielle 
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; 
finansieringstjenester; finansielle transaksjonstjenester; 
skattevurdering og -evaluering; finansrådgivning i 
forbindelse med skatteplanlegging; formuesforvaltning; 
inkassotjenester; forretninger med fast eiendom; 
oppgjørstjenester [finansielle] i forbindelse med 
omsetning av fast eiendom; eiendomstjenester i 
forbindelse med fast eiendom; 
eiendomsmeglervirksomhet. 

  Klasse 41   Utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, 
utenom reklametekster; undervisnings- og 
opplæringstjenester; organisering og ledelse av 
seminarer; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av symposium. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; advokattjenester; juridisk 
rådgivning; juridisk forskning; juridiske tjenester relatert 
til immaterielle rettigheter; håndhevelse av immaterielle 
rettigheter; forvaltning av immateriell eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322701 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208035 
(220) Inndato: 2022.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359  

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
bedriftsrådgivning; kontortjenester. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; børsnoteringer; finansielle 
tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; 
finansieringstjenester; finansielle transaksjonstjenester; 
skattevurdering og -evaluering; finansrådgivning i 
forbindelse med skatteplanlegging; formuesforvaltning; 
inkassotjenester; forretninger med fast eiendom; 
oppgjørstjenester [finansielle] i forbindelse med 
omsetning av fast eiendom; eiendomstjenester i 
forbindelse med fast eiendom; 
eiendomsmeglervirksomhet. 

  Klasse 41   Utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, 
utenom reklametekster; undervisnings- og 
opplæringstjenester; organisering og ledelse av 
seminarer; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av symposium. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; advokattjenester; juridisk 
rådgivning; juridisk forskning; juridiske tjenester relatert 
til immaterielle rettigheter; håndhevelse av immaterielle 
rettigheter; forvaltning av immateriell eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322702 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208040 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BAZA NORDIC AS, Solgaard skog 60, 1599 MOSS, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Grønnsaker, hermetiske. 
  Klasse 30   Ferdigretter inneholdende [hovedsaklig] pasta; 

matvarer fremstilt av korn; bearbeidet korn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322703 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208057 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Blackstone TM L.L.C., 345 Park Avenue, NY10154 
NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322704 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208041 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EBHR AS, Feskjærveien 9, 3179 ÅSGÅRDSTRAND, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Testapparater og instrumenter. 
  Klasse 35   Bedriftsrådgivning til bedrifter. 
  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322705 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208297 
(220) Inndato: 2022.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EASYGROW AS, Gråmyrvegen 44, 7608 LEVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Madrassbeskyttere for inkontinens; madrasser til 

medisinsk bruk; biteringer med babyrangler; tåteflasker 
til babyer; smokker for mating av babyer. 

  Klasse 24   Dyner; tepper til spedbarn; tepper for senger; 
soveposer; dyner fylt med gåsefjær; dynetrekk for 
dyner og dundyner; madrass- og putebeskyttelse 
(overtrekk); babypledd; babysoveposer; soveposer for 
barn; soveposer til campingbruk; lakenposer til 
soveposer. 

  Klasse 28   Lekematter med leker for spedbarn; babyleker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322706 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208295 
(220) Inndato: 2022.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MESSEL HOLDING AS, Kingeveien 42, 3520 
JEVNAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Investering i verdipapirer, investering i fast eiendom 

og utleie av eiendom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322707 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202208328 
(220) Inndato: 2022.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ICELAND MAT AS, Strandveien 15, 1366 LYSAKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Søtsaker; iskrem. 
  Klasse 32   Drikkevarer med fruktsmak; mineralberiket vann 

[drikke]; juice; kullsyreholdig saft (juice); fruktbaserte 
drikkevarer; drikkevarer som hovedsakelig består av 
fruktjuicer; vitaminholdige drikkevarer; brus; brus med 
fruktsmak. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322708 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.16, CH, 125652021 
(210) Søknadsnr.: 202202552 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Web 3.0 Technologies Foundation, Baarerstrasse 14, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for blokkjede, kryptovaluta 

(kryptografisk valuta), digital valuta og digitale 
eiendeler; krypteringsprogramvare; apparater for å 
legge inn, trekke ut, overføre og lagre data og digitale 
filer; programvare for interaksjon med blokkjeder; 
programvare for å skape blokkjeder; dataprogramvare 
for å skape, kjøpe, handle, utveksle, spore og lagre 
kryptovaluta (kryptografisk valuta), digital valuta og 
andre digitale eiendeler; programvare for og basert på 
registerteknologi samtidig registrert og synkronisert på 
et datanettverk for overføring av data mellom tilkoblet 
maskinvare; programvare for og basert på distribuert 
hovedbokteknologi; dataprogramvare som muliggjør 
programvareutvikling innen kryptovaluta (kryptografisk 
valuta), digital valuta og desentraliserte applikasjoner; 
dataprogramvare for avregningsoperasjoner (valuta), 
for oppgjørstjenester, for avregning av oppgjør av 
finansielle eiendeler og for transaksjoner, håndtering av 
overføring av verdipapirer av finansielle og ikke-
finansielle eiendeler, fysiske varer, digitale rettigheter 
og krypteringsnøkler for dokumenter og registre; 
programvare for registrering av finansielle og ikke-
finansielle data og informasjon på en kryptografisk 
hovedbok eller en delt kryptografisk hovedbok; 
dataprogramvare for registrering og behandling av data 
og informasjon i en kryptografisk hovedbok eller en delt 
kryptografisk hovedbok; maskinvare og programvare 
for databaseadministrasjon; dataloggere, nemlig 
maskinvare (hardware) og programvare for innsamling 
og vedlikehold av data; databehandlingssystemer; 
digitale skilt; digitale opptaksmedier; elektroniske 
databaser registrert på datamaskinmedier; databaser 
(programvare); programvare for digital filbehandling; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk innen 
kryptovaluta, kryptovaluta (kryptografisk valuta) og 
digital valuta; dataprogramvare for bruk i forbindelse 
med teknologier for overføring av data mellom tilkoblet 
maskinvare og fastvare; maskinvare, fastvare og 
programvare for registrering og administrasjon av data 
og finansiell informasjon i en kryptografisk hovedbok 
eller en delt kryptografisk hovedbok; maskinvare, 
fastvare og programvare som gjør det mulig for brukere 
å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; nedlastbar finansiell informasjon i 
en kryptografisk hovedbok eller en delt kryptografisk 
hovedbok; maskinvare, fastvare og programvare som 
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gjør det mulig for brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; 
nedlastbare kryptografiske nøkler for å motta og bruke 
kryptovaluta; maskinvarelommebøker for kryptovaluta; 
nedlastbar programvare for katalogisering og 
administrasjon av immaterielle rettigheter, digitale 
eiendeler og data, og utnyttelse av digitale eiendeler, 
immaterielle rettigheter, fungible tokens og non-fungible 
tokens (NFT-er); nedlastbar programvare for 
desentralisert finans, nemlig blokkjedebasert 
finansprogramvare; nedlastbar programvare for å 
utføre, administrere og verifisere kryptovaluta og 
digitale aktivatransaksjoner ved bruk av 
blokkjedeteknologi; nedlastbar programvare for 
blokkjedebasert lagerstyring; nedlastbar programvare 
for sentraliserte og desentraliserte børser for kjøpere 
og selgere av digitale eiendeler og kryptovaluta; 
nedlastbar programvare for preging, opprettelse, 
utstedelse, administrasjon, overføring og lagring av 
kryptovaluta og digitale tokens; spillprogramvare; 
nedlastbar spillprogramvare; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
sikkerhetsnøkler (krypteringsenheter); elektroniske 
publikasjoner; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) 
levert fra databaser eller Internett; podkaster; 
nedlastbare podkaster; vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske, 
audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, 
detekterings-, testings-, kontrollerings-, livrednings og 
undervisningsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; 
datamaskiner og dataperiferiutstyr; Programvare; 
Programvare for bruk som et 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt; programvare 
for lagring, overføring, innsamling, administrasjon, 
utveksling, organisering, modifisering, overføring og 
deling av data og informasjon; programvare for bruk 
som en elektronisk lommebok; programvare for bruk 
som en kryptovaluta-lommebok; programvare for 
blokkjedebaserte plattformer og programvare for 
distribuerte applikasjoner; programvare for distribuert 
hovedbokplattform; programvare for elektronisk 
pengeoverføring; programvare for utveksling, 
overføring og transaksjon av ikke-fungible tokens; 
programvare innen desentralisert 
webprogramvareprotokoller; programvare for sending 
og mottak av meldinger; Virtual reality-
spillprogramvare; Spillprogramvare for utvidet 
virkelighet; Spillprogramvare for trådløse enheter; 
Elektronisk spillprogramvare; Spillprogramvare for 
håndholdte enheter; Programvare for videospill; 
Elektroniske spillprogrammer; interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille videospill, 
dataspill, interaktive multimediespill, virtuelle 
virkelighetsspill, utvidede virkelighetsspill, interaktive 
filmer, interaktive videoer, interaktivt fjernsyn og 
interaktivt digitalt multimedieinnhold; programvare for 
bruk for å gjøre det mulig for datamaskiner, 
videospillkonsoller, håndholdte videospillkonsoller, 
nettbrett, mobile enheter og mobiltelefoner å gi virtuell 
virkelighets- og utvidet virkelighetsopplevelser; ikke-
fungible tokens (NFT-er); nedlastbar programvare for 
bruk ved elektronisk handel, lagring, sending, mottak, 
aksept, kjøp, salg, tilgang til og overføring av 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens og andre applikasjonstokens; 
nedlastbar programvare for bruk ved elektronisk 
handel, lagring, sending, mottak, aksept og overføring 
av digital valuta, virtuell valuta og kryptovaluta; 
nedlastbar programvare for bruk i elektronisk 
håndtering av digital valuta, virtuell valuta og 
kryptovalutabetalinger og -utvekslingstransaksjoner; 

nedlastbar programvare for visning av 
kryptosamleobjekter, ikke-fungible tokens og andre 
applikasjonstokens; nedlastbar programvare for 
behandling av transaksjoner relatert til 
kryptosamleobjekter, ikke-fungible tokens og andre 
applikasjonstokens; nedlastbar programvare for å gi 
tilgang til kryptosamleobjekter, ikke-fungible tokens og 
andre applikasjonstokens; nedlastbar programvare for 
nedlasting av programvare, data og bildefiler fra 
Internett; nedlastbar programvare for håndtering av 
digital og virtuell valuta; nedlastbar programvare for 
håndtering av digitale eiendeler; nedlastbar 
programvare for håndtering av ikke-fungible tokens 
(NFT-er); nedlastbar programvare for bruk som digital 
lommebok; nedlastbar programvare for 
blokkjedetransaksjoner; nedlastbar programvare for 
betalingsbehandling; nedlastbar ehandelsprogramvare 
for å tillate brukere å utføre elektroniske transaksjoner; 
nedlastbar programvare som kobles til elektroniske 
lommebøker som gjør det mulig for brukere å initiere, 
behandle og utføre transaksjoner; nedlastbar 
programvare i form av en mobilapplikasjon for å gi 
tilgang til krypto-samleobjekter, applikasjonstokens og 
ikke-fungible tokens; nedlastbar programvare i form av 
en mobilapplikasjon for preging og salg av ikke-fungible 
tokens, kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, 
program-tokens og ikke-fungible eiendeler; nedlastbar 
programvare i form av en mobilapplikasjon, nemlig 
programvare for å tilby en markedsplass for digitale og 
fysiske samleobjekter, kryptosamleobjekter og ikke-
fungible tokens; nedlastbar programvare for å gjøre det 
mulig for forbrukere og bedrifter å administrere, bruke 
og overføre digitale eiendeler, virtuell valuta, 
kryptovaluta, kryptosamleobjekter, ikke-fungible tokens 
og andre applikasjonstokens; nedlastbar programvare 
som gjør det mulig for brukere å oppbevare og lagre 
kryptovaluta, virtuell valuta, digitale eiendeler, 
kryptosamleobjekter, ikke-fungible tokens og andre 
applikasjonstokens via en elektronisk lommebok; 
nedlastbar programvare for å lage og administrere 
elektroniske lommebøker; nedlastbar programvare for å 
tilrettelegge for transaksjoner med kryptovaluta, digitale 
eiendeler, virtuell valuta, kryptosamleobjekter, 
ikkefungible tokens og andre applikasjonstokens; 
digitale samleobjekter i form av interaktive medier, 
bilder, videoer, lyd, tredimensjonal kunst, digital kunst, 
fotografi, musikk, data, statistikk, grafikk eller visuelle 
effekter, representert av ikke-fungible tokens via et 
blokkjedenettverk; nedlastbare digitale medier, digitale 
verk og digitale samleobjekter representert av ikke-
fungible tokens via et blokkjedenettverk; nedlastbare 
digitale medier, nemlig digitale samleobjekter 
representert av ikke-fungible tokens via et 
blokkjedenettverk som inneholder spillere, spill, opptak, 
videohøydepunkter, data, statistikk, poster, visuelle 
effekter eller virtuelle opplevelser avbildet i video, lyd, 
grafikk eller fotografi; nedlastbar dataprogramvare via 
et blokkjedenettverk for å lage, vise, registrere, handle, 
kjøpe, selge eller overføre digitale samleobjekter og 
digitale verk; nedlastbar programvare for i form av 
nettlommebøker for lagring av virtuell valuta, tokens, 
ikke-fungible token (NTF), fotokort og multimediafiler 
ved bruk av blokkjedeteknologi; nedlastbar 
dataprogramvare for generering av ikke-fungible tokens 
for bruk i virtuelle verdener; nedlastbar 
dataprogramvare for generering av kryptografiske 
nøkler for bruk i virtuelle verdener; digitale medier, 
nemlig ikke-fungible tokens med lyd, video, tekstlig og 
grafisk innhold; nedlastbar og innspilt 
datakommunikasjonsprogramvare for å tillate kunder å 
få tilgang til bankkontoinformasjon og gjøre 
forretninger; nedlastbare digitale samleobjekter til bruk i 
online konkurranser, spill og utfordringer; innspilt 
dataprogramvare i form av nettlommebøker for lagring 
av virtuell valuta, tokens, ikke-fungible tokens (NTF-er) 
og multimediafiler ved bruk av blokkjedeteknologi; 
nedlastbare multimediefiler som inneholder tekst, 
video, lyd og bilder, autentisert av ikke-fungible tokens; 
nedlastbare multimediefiler som inneholder tekst 
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relatert til spill, sport, kunst, underholdning og generelle 
forbrukervarer autentisert av ikke-fungible tokens; 
nedlastbare multimediefiler som inneholder video 
relatert til spill, sport, kunst, underholdning og generelle 
forbrukervarer autentisert av ikke-fungible tokens; 
nedlastbare lyd- og videoopptak med innhold 
autentisert av ikke-fungible tokens; videoopptak; 
innspilte medier, videoer, fotografier, musikk, data, 
statistikk, grafikk, visuelle effekter; nedlastbare virtuelle 
varer, nemlig ikke- fungible tokens (NFT-er); 
nedlastbare digitale medier, nemlig digitale 
samleobjekter, digitale tokens, ikke-fungible tokens 
(NFT-er), kryptovalutaer og digital kunst; nedlastbar 
programvare for behandling av digitale filer, digital 
kunst, media, videoer, fotografi, musikk, data, statistikk, 
grafikk eller visuelle effekter. 

  Klasse 28   Spill, leker og leketøy; videospillapparater; sjetonger 
for spill; spillkort. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; organisering og gjennomføring av 
messer, arrangementer og utstillinger for kommersielle 
eller reklameformål; detaljhandel av kunstverk utført av 
kunstgallerier; arrangering og gjennomføring av 
auksjoner; auksjonstjenester levert på Internett; 
tilrettelegging av kontrakter, for andre, for kjøp og salg 
av varer og tjenester; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; sammenstilling av informasjon i datastyrte 
databaser; registrering og behandling av informasjon, 
spesielt kompilering og systematisering av data i en 
sentralfil; auksjonering og tilveiebringelse av online 
auksjonstjenester for blokkjeder, kryptovaluta, digital 
valuta og digitale eiendeler, samt 
forretningsadministrasjon ved lisensiering for 
opprettelse av blokkjeder; forretningsstøtte, 
forretningsadministrasjon og forretningsadministrative 
tjenester; støtte for utførelse av 
forretningstransaksjoner for tredjeparter; å bringe 
sammen, til fordel for andre, av en rekke varer, unntatt 
transport av disse, slik at kunder enkelt kan se og kjøpe 
disse varene; detaljhandel gjennom globale 
datanettverk av alle ovennevnte varer i klasse 9 og 28, 
og digitale varer autentisert av ikke-fungible tokens, 
digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, utility-
tokens, ikke-fungible tokens (NFTs), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovaluta, 
digital valuta, og virtuell valuta, smykker, 
imitasjonssmykker, armbåndsur, printermateriale, 
bilder, videoer, kunst, trykkede publikasjoner, bøker, 
spillkort, blader, fotografier, plakater, skrivesaker, 
byttekort, klær, leker, spill og leketøy, actionfigurer, 
baller, basketballer, håndholdte enheter til å spille 
elektroniske spill, interaktive spill, data- og videospill, 
spillenheter, bærbare spillenheter, 
underholdningsspillmaskiner, spillkonsoller, 
spillkontrollere til data- og videospill, joysticker for 
dataspill, mus til video- eller dataspill, spilltastaturer; 
detaljhandel av alle ovennevnte varer i klasse 9 og 28, 
og digitale varer autentisert av ikke-fungible tokens, 
digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, utility-
tokens, ikke-fungible tokens (NFTs), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovaluta, 
digital valuta, og virtuell valuta, smykker, 
imitasjonssmykker, armbåndsur, printermateriale, 
bilder, videoer, kunst, trykkede publikasjoner, bøker, 
spillkort, blader, fotografier, plakater, skrivesaker, 
byttekort, klær, leker, spill og leketøy, actionfigurer, 
baller, basketballer, håndholdte enheter til å spille 
elektroniske spill, interaktive spill, data- og videospill, 
spillenheter, bærbare spillenheter, 
underholdningsspillmaskiner, spillkonsoller, 
spillkontrollere til data- og videospill, joysticker for 
dataspill, mus til video- eller dataspill, spilltastaturer; 
tilveiebringelse av online markedsplass; tilveiebringelse 
av online markedsplass for ikke-fungible tokens (NFT-
er); tilveiebringelse av en online markedsplass for 
kjøpere og selgere av digitale varer autentisert av ikke-
fungible tokens (NFT-er); tilveiebringelse av en online 

markedsplass for kjøpere og selgere av 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, digitale 
eiendeler og medieinnhold; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for kjøpere og selgere av 
blokkjedebaserte ikke-fungible eiendeler; 
tilveiebringelse og administrasjon av en online 
markedsplass med kryptosamleobjekter og 
blokkjedebaserte ikke-fungible eiendeler; tilveiebringe 
en online markedsplass for å skape, legge ut, prege 
("minting"), promotere og utveksle kryptosamleobjekter, 
digitale kollektiver ("digital collectives"), digital kunst, 
ikke-fungible tokens (NFT) og eiendeler, digitale 
eiendeler og andre applikasjonstokens; online 
detaljhandelsbutikk- og markedsplasstjenester med 
digitale samleobjekter, digitale tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), kryptovalutaer, virtuell valuta, digitale 
gjenstander og digital kunst; tilveiebringelse og 
administrasjon av en online markedsplass for visning, 
registrering, kjøp, salg, handel, notering og overføring 
av digitale eiendeler, digitale verk og digitale 
samleobjekter representert av ikke-fungible tokens via 
et blokkjedenettverk; tilveiebringelse av online 
registreringstjenester på et globalt datanettverk for 
deltakelse i nettsamfunn eller nettforum; 
netthandelstjenester der selgere legger ut produkter 
eller tjenester som skal tilbys for salg, og kjøp eller bud 
gjøres via Internett for å lette andres salg av varer og 
tjenester; tilveiebringe en søkbar nettbasert 
annonseringsguide som viser andres varer og 
tjenester; tilveiebringe produktinformasjon til forbrukere 
for kommersielle formål; promotere andres varer og 
tjenester; tilveiebringe en online kommersiell 
informasjonskatalog på internett; kompilering og 
systematisering av data inn i databaser; tilveiebringe 
prisinformasjon om andres varer og tjenester via det 
globale datanettverket; e-handelstjenester, nemlig 
tilveiebringe informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk for salgsformål; 
databaseadministrasjonstjenester; tilveiebringe en 
online markedsplass som setter selgere og kjøpere i 
forbindelse med hverandre via en nettside; arrangering 
av handelstransaksjoner på nett; online 
handelstjenester, nemlig organisering av 
handelstransaksjoner og kommersielle kontrakter; 
forretningstjenester, nemlig levering av nettbaserte 
handelstjenester for handel med virtuelle varer; online 
handelstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
kommersiell handelsinformasjon fra elektroniske 
databaser; online handelstjenester for brukere til å 
kjøpe eller bytte varer og tjenester via et nettbasert 
system eller nettportal.; online auksjonstjenester; 
tilveiebringe nettbaserte registertjenester, nemlig 
vedlikehold og registrering av eierskapet til kunst, 
antikviteter, fossiler, arkeologiske gjenstander, 
historiske gjenstander, kulturelle gjenstander og andre 
samleobjekter. 

  Klasse 36   Finansielle og monetære tjenester, banktjenester; 
forsikringstjenester; forretninger med fast eiendom; 
forvaltningstjenester for digital valuta (kryptovaluta).; 
utstedelse av tokens med finansiell verdi; 
vekslingstjenester for kryptovaluta; handelstjenester 
(trading) med kryptovaluta; finansiell byttehandel; 
futuresbørstjenester; tilveiebringelse av en finansiell 
børs ("exchange") for handel med virtuell valuta; 
nettbasert valutahandel i sanntid; finansielle, 
elektroniske tjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
elektronisk tradingplattform; finansielle, elektroniske 
tjenester, nemlig tilveiebringelse av en elektronisk 
tradingplattform til kjøp og salg av digital valuta i bytte 
mot fiat-valuta eller andre digitale valutaer ; 
tilveiebringe finansinformasjon; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon om valutakurser; forvaltning av 
formuer; finansiell forvaltning av digitale eiendeler og 
digitale aktivaporteføljer; finansielle tjenester for digital 
valuta (kryptovaluta); finansielle transaksjonstjenester; 
finansielle tjenester i forbindelse med handel, 
rådgivning, forvaltning og handel med finansielle 
derivater og i digital valuta (kryptovaluta); finansielle 
clearinghouse-tjenester; betalingsbehandlingstjenester; 
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elektroniske betalingstjenester; 
betalingsprosesseringstjenester for betalingskort 
("charge cards"); betalingsprosesseringstjenester for 
kredittkortbetalinger; betalingsprosesseringstjenester 
for debetkortbetalinger; betalingsprosesseringstjenester 
for betalinger med forhåndsbetalte ("prepaid") kort; 
meglertjenester; finansielle forskningstjenester; 
finansielle depottjenester for oppbevaring av 
verdipapirer ("custodian services"); veksling, overføring 
og transaksjoner i form av betalingstjenester for e-
lommebøker i forbindelse med ikke-fungible tokens 
("nft"); elektronisk pengeoverføring; 
valutavekslingstjenester; blokkjedebaserte 
betalingsverifiseringstjenester; tilveiebringelse av 
informasjon innen finans, kryptovaluta, digital valuta, 
virtuell valuta, kryptotokens, ikke-fungible tokens (nft), 
ikke-fungible eiendeler og krypto-samleobjekter; 
finansielle tjenester, nemlig handel med ikke-fungible 
tokens (nft); finansielle tjenester i forbindelse med 
digitale eiendeler i form av ikke-fungible tokens (nft) 
som omfatter kunst, antikviteter, video, musikk, billetter, 
digitalt innhold, historiske gjenstander, kulturelle 
gjenstander og andre samleobjekter; meglertjenester 
for kunst, antikviteter, video, musikk, billetter, digitalt 
innhold, historiske gjenstander, kulturelle gjenstander 
og andre samleobjekter. 

  Klasse 42   Design og utvikling av maskinvare og programvare; 
design og utvikling av databaser; nettskytjenester; 
analyse og design av datasystemer; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; datasikkerhetstjenester, spesielt 
datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot uautorisert 
tilgang til nettverk; design og utvikling av elektroniske 
datasikkerhetssystemer; design og utvikling av 
dataprogramvare for å lage blokkjeder og overføre 
kryptovaluta (kryptografisk valuta) og digital valuta; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
blokkjedeindustrien, samt industrien for kryptovaluta- 
(kryptografisk valuta) og digitale eiendeler; design og 
utvikling av programvare for blokkjeden, kryptovaluta 
(kryptografisk valuta), digital valuta, digitale eiendeler 
og krypteringsprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare basert på og for interaksjon med 
blokkjeder og for å lage, kjøpe, handle, veksle, spore 
og lagre kryptovaluta (kryptografisk valuta), digital 
valuta og andre digitale eiendeler; design og utvikling 
av programvare for og basert på teknologien til et 
register som samtidig er registrert og synkronisert på et 
nettverk av datamaskiner for overføring av data mellom 
tilkoblet datautstyr og som muliggjør utvikling av 
programvare på feltet for kryptovaluta (kryptografisk 
valuta), digital valuta og desentraliserte applikasjoner; 
design og utvikling av dataprogramvare for og basert 
på desentralisert teknologi ("distributed ledger 
technology, dlt"); design og utvikling av programvare 
som muliggjør utvikling av programvare på feltet for 
kryptovaluta (kryptografisk valuta), digital valuta og 
desentraliserte applikasjoner; design og utvikling av 
programvare for clearingoperasjoner (veksling), for 
oppgjørstjenester, for clearing av oppgjør av finansielle 
eiendeler og for transaksjoner, styring av overføring av 
verdipapirer for finansielle og ikke-finansielle eiendeler, 
fysiske varer, digitale rettigheter og krypteringsnøkler 
for dokumenter og journaler; design og utvikling av 
programvare for registrering av data og finansiell og 
ikke-finansiell informasjon på en kryptografisk 
hovedbok ("ledger") eller en delt kryptografisk 
hovedbok ("ledger"), for dataprogramvare for lagring og 
behandling av data og informasjon i en kryptografisk 
hovedbok ("ledger") eller en delt kryptografisk 
hovedbok ("ledger") og programvare for 
databasestyring og programvare for datainnsamling og 
vedlikehold; design og utvikling av programvare for 
digital filbehandling, nedlastbar programvare for bruk 
innen kryptokrim, kryptovaluta  (kryptografisk valuta) og 
digital valuta; design og utvikling av dataprogramvare 
for bruk i forbindelse med teknologier for overføring av 
data mellom tilkoblet maskinvare og fastvare 
("firmware"); software som en tjeneste (saas) og 

plattform som en tjeneste (paas) for 
blokkjedeindustrien, samt industrien for kryptovaluta og 
digitale eiendeler; teknisk og vitenskapelig forskning; 
industriell analyse og forskning; analyse og design av 
datasystemer basert på blokkjeder og teknologien til et 
register som samtidig er registrert og synkronisert på et 
datanettverk; forskning, vitenskapelig analyse, 
evaluering og utarbeidelse av rapporter relatert til 
teknisk forskning knyttet til internettprotokoller og 
desentraliserte programvareprotokoller, kryptografisk 
metodikk, desentralisering og stabilitet av økosystemer 
på globale datanettverk (internett); hosting av 
datanettsteder (nettsteder); design, utvikling og hosting 
av programvare som brukes av andre til å cleare og 
gjøre opp økonomiske transaksjoner og eiendeler; ikke-
nedlastbar vertsprogramvare som brukes av andre til å 
cleare og gjøre opp økonomiske transaksjoner og 
eiendeler; konsulent-, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologier og i 
forbindelse med tjenestene nevnt ovenfor; software 
som en tjeneste (SaaS); plattform som en tjeneste 
(PaaS); design og utvikling av dataspillsoftware og VR-
software; elektronisk datalagring; komprimering av data 
for elektronisk lagring; design og utvikling av systemer 
for datainngang, utdata, prosessering, visning og 
lagring; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell analyse, 
industriell forskning og industrielle designtjenester; 
kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; ITtjenester; 
dataoverføringstjenester; Ikke-nedlastbar software for 
utveksling, overføring og transaksjon av ikke-fungible 
tokens (nft); ikke-nedlastbar software for lagring, 
overføring, innsamling, administrasjon, utveksling, 
organisering, modifisering, sending og deling av data 
og informasjon; ikke-nedlastbar software til bruk som 
en elektronisk lommebok; ikke-nedlastbar software til 
bruk som kryptovaluta-lommebok; ikke-nedlastbar 
software for blokkjedebaserte plattformer og software 
for distribuerte applikasjoner; tilveiebringe software for 
desentraliserte teknologiplattformer («distributed 
ledger-platforms»); ikke-nedlastbar software for 
elektronisk pengeoverføring; ikke-nedlastbar software 
for utveksling, overføring og transaksjon av ikke-
fungible tokens (nft); tilveiebringe software for bruk i 
finansiell utveksling eller byttehandel; tilveiebringe 
software for bruk i finansiell handel; tilveiebringe 
software for administrasjon av betalings- og 
vekslingstransaksjoner; datakrypteringstjenester; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
software for å tjene som en børs med 
blokkjedeteknologi; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar software for bruk som en database 
med blokkjedeteknologi; tilveiebringe midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar software for bruk som et 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for 
utvikling, testing og integrasjon av blokkjede-
softwareapplikasjoner; tilveiebringe software innen 
området for desentraliserte websoftwareprotokoller; 
design og utvikling av spillsoftware; tilveiebringe ikke-
nedlastbar spillsoftware; ikke-nedlastbar skysoftware 
for bruk i elektronisk handel, lagring, sending, mottak, 
kjøp, salg, aksessering, aksept og overføring av 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; ikke-
nedlastbar software for bruk i elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, aksept og overføring av digital 
valuta, virtuell valuta og kryptovaluta; ikke-nedlastbar 
software for bruk i elektronisk administrasjon av 
betaling og vekslingstransaksjoner i tilknytning til digital 
valuta, virtuell valuta og kryptovaluta; ikke-nedlastbar 
skysoftware for visning av kryptosamleobjekter, digitale 
samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft) og andre 
applikasjonstokens; ikke-nedlastbar skysoftware for 
prosessering av transaksjoner relatert til 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; ikke-
nedlastbar skysoftware for tilveiebringelse av tilgang til 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
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fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; ikke-
nedlastbar skysoftware for nedlasting av software, data 
og bildefiler; ikke-nedlastbar skysoftware for 
administrasjon av digital og virtuell valuta; ikke-
nedlastbar skysoftware for administrasjon av digitale 
eiendeler og formuesobjekter; ikke-nedlastbar 
skysoftware for administrasjon av ikke-fungible tokens 
(NFT-er); ikke-nedlastbar skysoftware for bruk som 
digital lommebok; software som en tjeneste (SaaS) 
omfattende software for bruk i elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, kjøp, salg, aksessering, 
aksept og overføring av kryptosamleobjekter, digitale 
samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft) og andre 
applikasjonstokens; software som en tjeneste (SaaS) 
omfattende software for bruk i elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, aksept og overføring av digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta; software som en 
tjeneste (SaaS) omfattende software for bruk i 
elektronisk administrasjon av betalings- og 
vekslingstransaksjoner i tilknytning til digital valuta, 
virtuell valuta og kryptovaluta; software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for visning av 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; 
software som en tjeneste (SaaS) omfattende software 
for prosessering av transaksjoner relatert til 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; 
software som en tjeneste (SaaS) omfattende software 
for tilveiebringelse av tilgang til kryptosamleobjekter, 
digitale samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft) og 
andre applikasjonstokens; software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for nedlasting av software, 
data og bildefiler; software som en tjeneste (SaaS) 
omfattende software for administrasjon av digital og 
virtuell valuta; software som en tjeneste (SaaS) 
omfattende software for administrasjon av digitale 
eiendeler og formuesobjekter; software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for administrasjon av ikke-
fungible tokens (NFT-er); software som en tjeneste 
(SaaS) omfattende software for bruk som en digital 
lommebok; plattform som en tjeneste (PaaS) 
omfattende software for bruk i elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, kjøp, salg, aksessering, 
aksept og overføring av kryptosamleobjekter, digitale 
samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft) og andre 
applikasjonstokens; plattform som en tjeneste (PaaS) 
omfattende software for bruk i elektronisk handel, 
lagring, sending, mottak, aksept og overføring av digital 
valuta, virtuell valuta og kryptovaluta; plattform som en 
tjeneste (PaaS) omfattende software for bruk i 
elektronisk administrasjon av betalings- og 
vekslingstransaksjoner i tilknytning til digital valuta, 
virtuell valuta og kryptovaluta; plattform som en 
tjeneste (PaaS) omfattende software for visning av 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; 
plattform som en tjeneste (PaaS) omfattende software 
for prosessering av transaksjoner relatert til 
kryptosamleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-
fungible tokens (nft) og andre applikasjonstokens; 
plattform som en tjeneste (PaaS) omfattende software 
for tilveiebringelse av tilgang til kryptosamleobjekter, 
digitale samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft) og 
andre applikasjonstokens; plattform som en tjeneste 
(PaaS) omfattende software for nedlasting av software, 
data og bildefiler; plattform som en tjeneste (PaaS) 
omfattende software for administrasjon av digital og 
virtuell valuta; plattform som en tjeneste (PaaS) 
omfattende software for administrasjon av digitale 
eiendeler og formuesobjekter; plattform som en 
tjeneste (PaaS) omfattende software for administrasjon 
av ikke-fungible tokens (NFT-er); plattform som en 
tjeneste (PaaS) omfattende software for bruk som en 
digital lommebok; ikke nedlastbare kryptovaluta-
lommebøker; tilveiebringe et nettsted omfattende en 
online markedsplass for ikke-fungible tokens (NFT-er); 
tilveiebringe et nettsted omfattende en online 
markedsplass for kjøpere og selgere av digitale varer 

autentisert ved ikke-fungible tokens (NFT-er); 
opprettelse av nettbutikker for andre i form av 
nettbaserte tjenester som tillater brukere å lage 
vertsbaserte kryptosamle- og blokkjedebaserte ikke-
fungible token(nft)- butikker; tilveiebringe et nettsted 
omfattende teknologi som gjør det mulig for 
internettbrukere å lage, bokmerke, kommentere og dele 
data offentlig; tilveiebringe et nettsted kun for 
medlemmer omfattende teknologi som gir medlemmer 
mulighet til aksessere flere databaser med det formål å 
kjøpe kryptosamleobjekter og blokkjedebaserte ikke-
fungible tokens (nft); ASP-tjenester omfattende e-
handelssoftware; software som en tjeneste (Saas) 
omfattende software for betalingsprosessering; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikkenedlastbar 
software for bruk som en digital lommebok; utvikling av 
IT-sikkerhetssoftware; design og utvikling av 
datanettverk; datautvinning; utvikling av datasoftware 
for databehandling; design av informasjonssystemer 
relatert til finans; tilveiebringe online ikkenedlastbar 
datasoftware for å muliggjøre for brukere å elektronisk 
opprette, lagre, sende, motta, akseptere, veksle og 
overføre digitale eiendeler, formuesobjekter og ikke-
fungible tokens (nft) basert på blokkjedeteknologien; 
datatjenester, nemlig tilveiebringe teknologiinformasjon 
innen området for blokkjede, ikke-fungible tokens (nft), 
digital valuta, kryptovaluta og digitale eiendeler og 
formuesobjekter; design, utvikling og implementering 
av softwareløsninger for sikkerhet for digital valuta, 
digitale eiendeler og formuesobjekter, ikkefungible 
tokens (nft), digitale samleobjekter, digital kunst og 
blokkjede- og kryptovalutatransaksjoner; tilveiebringe 
ikke-nedlastbar software for administrasjon av digitale 
samleobjekter, digital kunst, kryptosamleobjekter og 
applikasjonstokens; tilveiebringe et nettsted innen 
området for opprettelse, preging, visning, autentisering, 
kjøp, salg, notering, auksjonering og handel med ikke-
fungible tokens (NFT-er); tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for mynting 
("minting"), visning, auksjonering, autentisering, 
samling, kjøp, salg og handel med virtuelle 
gjenstander, digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, digitale tokens, ikke-fungible 
tokens (nfts), kryptovalutaer, digital kunst, og andre 
digitale gjenstander; plattform som en tjeneste (paas) 
med programvareplattformer for enkeltpersoner og 
organisasjoner for å lage, mynte ("mint"), laste opp og 
selge digitale eiendeler og ikke-fungible tokens (nft); 
utvikling, design, visning og lagring av digitale 
samleobjekter, representert ved ikke-fungible tokens 
(nft) via et blokkjedenettverk; tilveiebringe midlertidig 
tilgang til digitale samleobjekter, representert ved ikke-
fungible tokens (nft) via et blokkjedenettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for å gjøre det mulig for 
forbrukere og bedrifter å administrere, bruke og 
overføre digitale eiendeler, virtuell valuta, kryptovaluta, 
krypto-samleobjekter, ikke-fungible tokens (nft), 
applikasjonstokens og andre hovedbokteknologier 
("ledger technologies"); tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
bruk ved tilgang til, lesing, sporing, administrering og 
bruk av blokkjedeteknologi; programvare som en 
tjeneste (saas) med programvare for administrasjon, 
bruk og overføring av digitale eiendeler, krypto-
samleobjekter, digitale samleobjekter, ikke-fungible 
tokens (nft) og applikasjonstokens; tilveiebringelse av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
opprettelse, lagring, visning, registrering, kjøp, salg, 
overføring og handel med digitale verk og digitale 
samleobjekter representert ved ikke-fungible tokens 
(nft) via et blokkjedenettverk; ikke-nedlastbar 
dataprogramvare som inneholder digitale 
samleobjekter, omfattende interaktive medier, bilder, 
videoer, lyd, tredimensjonal kunst, digital kunst, 
fotografi, musikk, data, statistikk, grafikk eller visuelle 
effekter, representert ved ikke-fungible kryptografiske 
tokens via et blokkjedenettverk; datatjenester, nemlig 
frembringelse av digitale verk og samleobjekter, 
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representert ved en ikke-fungibel token (nft) som anses 
som digital kunst, et samleobjekt, et medieprodukt, en 
eiendel eller en gjenstand; plattform som en tjeneste 
(paas) med programvareplattformer for 
blokkjedetransaksjoner; programvare som en tjeneste 
(saas)- tjenester med programvare for bruk i 
databaseadministrasjon, databaseintegrasjon, 
tekstbehandling og administrasjon av datanettverk; 
programvare som en tjeneste (saas)- tjenester med 
programvare for sending og mottak av elektroniske 
meldinger, varsler og notifikasjoner og for tilrettelegging 
av elektroniske forretningstransaksjoner via internett og 
kommunikasjonsnettverk; plattform som en tjeneste 
(paas)-tjenester som inneholder 
dataprogramvareplattformer for bruk i 
databaseadministrasjon, databaseintegrasjon og 
administrasjon av datanettverk; plattform som en 
tjeneste (paas)-tjenester som inneholder 
dataprogramvare for å tillate brukere å utføre 
transaksjoner; plattform som en tjeneste (paas)- 
tjenester med dataprogramvareplattformer for 
elektroniske meldinger og overføring av tekst, grafikk 
og data; plattform som en tjeneste (paas) med 
dataprogramvare for å lage virtuelle samfunn og 
overføring av informasjon; tilveiebringelse av et 
nettsted og en nettbasert database for transaksjoner, 
lagring og registertjenester ved bruk av blokkjedebasert 
programvareteknologi og smarte kontrakter for digitale 
eiendeler, krypto-samleobjekter, ikke-fungible tokens 
(nft), applikasjonstokens, digitalt innhold, kunst , 
musikk, video og andre samleobjekter; tilveiebringelse 
av plattform som en tjeneste (paas) med elektronisk 
finansiell plattformprogramvare for å tilrettelegge, 
administrere, overvåke, validere, verifisere og spore 
finansielle transaksjoner på feltet for virtuell valuta, 
kryptovaluta og digital valuta; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 
bruk som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt 
(api) for utvikling, testing og integrasjon av blockchain-
programvareapplikasjoner; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 
bruk i finansiell handel; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for bruk i 
finansbørser; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for å tilrettelegge, få 
tilgang til, administrere, overvåke, validere, verifisere 
og overføre eiendeler og informasjon for bruk med 
blokkjedeteknologi; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare for bruk som en 
database med blokkjedeteknologi; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 
bruk i veksling/bytting av virtuelle gjenstander; 
Tilveiebringelse av et nettsted og ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for dataautentisering via blokkjeden 
og for kjøp, salg, lagring, administrasjon, autentisering 
og deling av ikke-fungible tokens (nft), og visning og 
lagring av digitale eiendeler og ikke-fungible tokens 
(nft); datatjenester, nemlig tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar programvare for utvinning av kryptovalutaer; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare som bruker desentralisert teknologi 
("distributed ledger technology") for bruk i forbindelse 
med nettbaserte programvareapplikasjoner; 
applikasjonstjenesteleverandør(asp)-tjenester, nemlig 
vertstjenester for (hosting), administrasjon, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner, programvare, nettsteder 
og databaser innen informasjonsteknologi, blokkjede, 
virtuell valuta, digital valuta, kryptovaluta, ikke-fungible 
tokens (nft), digitale samleobjekter og digitale 
eiendeler; datatjenester, nemlig datakryptering, data-
dekryptering, datakonvertering, datakodingstjenester i 
form av dataprogrammering, og datasikkerhetstjenester 
i form av design og utvikling av 
datasikkerhetssystemer; Plattform som en tjeneste 
(paas) med programvareplattformer for å tilby design, 
testing, distribusjon og administrasjon av 
blokkjedesystemer; plattform som en tjeneste (paas) 
med programvareplattformer for distribusjon, overføring 
og administrasjon av ordre ("fiat") og kryptovaluta; 

design, utvikling og implementering av programvare for 
hierarkisk deterministisk multisignatur ("hdm")-
lommebøker og tredjeparts verifiseringstjenester for 
blokkjede- og kryptovalutatransaksjoner; 
tilveiebringelse av et nettsted med teknologi som gjør 
det mulig for brukere å engasjere seg i 
kryptovalutautvinning og verifiseringstjenester for 
kryptovaluta; konsultasjonstjenester, nemlig rådgivning 
innen programvareutvikling på feltet for 
blokkjedeteknologi og kryptovaluta; datatjenester, 
nemlig tilveiebringelse av et nettbasert samfunn for 
entusiaster, for å diskutere og handle med digitale 
samleobjekter; tilveiebringelse av nettbaserte, ikke-
nedlastbare virtuelle varer, nemlig nettbaserte ikke-
nedlastbare dataprogrammer for skaping av og handel 
med digitale samleobjekter; tilveiebringelse av en 
autentisert, digital ikke-fungibel token (nft) og en 
autentisert kopi av det forannevnte; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare som 
skal tjene som en børs ("exchange") med 
blokkjedeteknologi; opprettelse av ikke-fungible tokens 
("nft minting services"); opprettelse ("minting"), laging, 
lagring og tilveiebringelse av autentiseringstjenester for 
ikke-fungible tokens (nft) og digitale eiendeler; ikke-
nedlastbar programvare for behandling av digitale filer, 
digital kunst, media, videoer, fotografi, musikk, data, 
statistikk, grafikk eller visuelle effekter. 
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  Klasse 9   Dataprogrammer, nedlastbare; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; dataprogramplattformer, 
innspilte eller nedlastbare; applikasjoner, nedlastbare; 
dataprogrammer, innspilte; programvarer [innregistrerte 
edb programmer]; operative programmer, innregistrerte 
for datamaskiner; monitorer [dataprogrammer]; 
nedlastbare billedfiler; dagbøker [elektroniske]; 
grensesnitt for datamaskiner; datamaskiner; 
dataspillsoftware, nedlastbar; dataspillprogrammer; 
skjermsparersoftware, innspilte eller nedlastbare. 

  Klasse 35   Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; bistand ved 
forretningsledelse; forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; interimledelse; konsultasjoner i 
personalspørsmål; bistand for ledelse av handels- eller 
industribedrifter; administrasjon av data-arkiver; 
tilveiebringe forretningsinformasjon og råd for 
forbrukere i valg av produkter og tjenester; byråer for 
handelsinformasjon; rådgivning for forretningsledelse; 
tilveiebringe handels- og forretningskontaktinformasjon; 
innsamling av informasjon til databaser; outsourcing av 
administrative ledelsestjenester for bedrifter; 
oppdatering og vedlikeholde av data i databaser; 
faglige konsultasjoner om forretninger; 
bedriftsmeglertjenester; 
rasjonaliseringseksperttjenester; systematisering av 
informasjon til databaser; tilveiebringe 
forretningsinformasjon; datasøk i datafiler, for andre; 
utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; 
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forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; tilveiebringe forretningsinformasjon 
via en webside; forretningsundersøkelser; 
bedriftsundersøkelser; organisering av utstillinger for 
handels- eller reklameformål; reklamebyråer; 
telemarkedstjenester; rådgivning vedrørende 
reklamestrategi; reklamevirksomhet; reklame og 
markedsføring; reklame, inkludert on-line annonsering 
på et datanettverk; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; annonsering, 
markedsføring og salgfremmende tjenester; 
annonsering via mobilnettverk; annonseringstjenester 
tilveiebragt via internett; reklametjenester for 
promotering av e-handel; reklametjenester relatert til 
databaser; reklametjenester tilveiebrakt via en 
database; fjernsynsreklame; bannerannonsering; 
rubrikkannonsering; kinoreklame; online annonsering; 
reklametjenester knyttet til kommersialisering av nye 
produkter; reklametjenester for bygging av foretaks- og 
merkevareidentitet; design av markedsføringsmateriale; 
distribusjon av reklamemeldinger; grafiske 
annonseringstjenester; analyse av reklamerespons; 
digitale reklametjenester; internettannonsering; 
markedsundersøkelse for reklame; on-line annonsering 
på datanettverk; layouttjenester for reklameformål; 
online annonserings- og markedsføringstjenester. 

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til databaser; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt 
datanettverk; tilveiebringe praterom på internett; 
tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringe online forum; 
tilveiebringe informasjon innen telekommunikasjon; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
tilveiebringe telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; kommunikasjon ved dataterminaler; 
elektronisk postoverføring; kommunikasjon via 
fiberoptiske nettverk; elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; telefonsentraltjenester; 
streaming av data; overføring av digitale filer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr. 

  Klasse 42   Softwareutvikling innen rammen av 
softwarepublisering; utarbeidelse av dataprogrammer; 
brukerautentisering ved bruk av teknologi for engangs-
innlogging for online software applikasjoner; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; vedlikehold 
av dataprogrammer og software; utleie av 
dataprogrammer; software som en tjeneste [saas]; 
oppdatering av dataprogrammer; installasjon av 
dataprogrammer; tilveiebringe informasjon om 
computerteknologi og programmering via en webside; 
fremskaffelse av søkemoterer for internettet; rådgivning 
ved design og utvikling av datamaskiner; utvikling av 
dataplattformer; design av computersystemer; utleie av 
datamaskiner; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; gjenoppretting av data fra datamaskiner; 
programmering for datamaskiner; analysering av 
datasystemer; elektronisk datalagring; elektronisk 
lagring av filer og dokumenter; skybasert lagring av 
elektroniske filer; elektronisk lagring av bilder; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; digitalisering av dokumenter 
[skanning]; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare; tilveiebringe online, ikke nedlastbar 
programvare; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare; tilveiebringe midlertidig bruk av online, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelse; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
forretningsprogramvare; tilby midlertidig bruk av on-line 
ikke-nedlastbar programvare; tilveiebringe on-line ikke-
nedlastbar programvare for databasehåndtering; 
design og oppdatering av dataprogramvare; 
programmering av programvare; elektronisk lagring av 
dokumenter; vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
vitenskapelig og teknologisk design; teknologiske 
tjenester; tekniske tjenester relatert til datamaskiner; 
teknologiske rådgivningstjenester; programmering av 
datamaskiner for vitenskapelig bruk; design og utvikling 
av programvare for utvikling av nettsider; design og 
utvikling av programvare for utvikling av nettsider; 

design og utvikling av driverprogramvare; design og 
utvikling av nye produkter; design og utvikling av 
fastvare for datamaskiner; design og utvikling av 
nettsider; design og utvikling av elektroniske databaser; 
programvaredesign og -utvikling; databasedesign og -
utvikling; produktdesign og -utvikling; utvikling, design 
og oppdatering av hjemmesider; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; design, utvikling og programmering 
av dataprogramvare; design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; rådgivning vedrørende design og 
utvikling av programvare; designtjenester vedrørende 
utvikling av datastyrte 
informasjonsbehandlingssystemer; rådgivning 
vedrørende design og utvikling av dataprogrammer; 
forskning, utvikling, design og oppgradering av 
dataprogramvare; fremskaffelse av informasjon om 
design og utvikling av datamaskinprogramvare; 
rådgivning vedrørende design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; utvikling av 
dataprogrammer; utvikling av databaser; utvikling av 
driverprogramvare; utvikling av dataprogramvare; 
designtjenester; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling, 
databehandling og prosesskontroll; planlegging, 
design, utvikling og vedlikehold av online nettsider for 
tredjeparter; fremskaffelse av informasjon om design 
og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
rådgivning og konsulenttjenester knyttet til design og 
utvikling av datamaskinvare; rådgivning og informasjon 
vedrørende design og utvikling av dataperiferienheter; 
utvikling av datalagringssystemer; utvikling av 
datalagringssystemer; design og grafisk kunstdesign 
for opprettelse av nettsteder; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare. 
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  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; kringkasting 
over internett (webcasting); trådløs elektronisk 
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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 retningslinjer 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. 
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(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202205200 
(220) Inndato: 2022.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MODESTA MAT AS, c/o Modestas Baika, 
Tertnesgrenden 11 C, 5113 TERTNES, Norge 

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

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

  Klasse 29   Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk, sjømat og bløtdyr, ikke 
levende; retter av fisk; konserverte, tørrede, frosne og 
kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; tilberedte måltider og ferdigretter bestående 
hovedsakelig av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre eller vilt; 
kjøtt, fisk, skalldyr; fiske- og skalldyrprodukter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, honning, sirup; 
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier; sushi; nudler; tilberedte måltider og 
ferdigretter som inneholder ris, pasta, deigvarer, nudler 
eller kornpreparater; vårruller. 

  Klasse 35   Engros- og detaljhandel med bearbeidet fisk, sushi, 
sauser, dressinger, marinader, krydderier og 
smakstilsetninger; annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; markedsføring og salg av fisk, skalldyr, 
skjell, tang, grønnsaker, soyaprodukter, ris, eddik, 
sauser, krydderier, wasabi, syltet ingefær, sushi, 
ferdigmåltider;  engros- og detaljhandel med sjømat. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322712 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202204819 
(220) Inndato: 2022.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salmon Brands AS, Rosenkrantz' gate 20, 0160 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Fisk, ikke levende; matvarer laget av bearbeidet fisk; 

laks og matvarer laget av laks; røkt laks; ben- og 
skinnfri laks i form av fileter, biter og terninger, samt 
hakket eller kvernet laksekjøtt; fiskeburgere, 
lakseburgere; ferdigretter hovedsakelig bestående av 
rå fisk. 

  Klasse 30   Sushi; sauser, dressinger og dipsauser; soyabaserte 
sauser; sushisauser; ponzusaus; glaze; marinader; 
krydderier, krydderblandinger, bearbeidede urter, 
smakstilsetninger; ferdiglagde blandinger for 
tilberedning av urtecrust hovedsakelig bestående av 
griljermel, panko, krydder og/eller tørkede urter; 
smaksforsterkere for mat [unntatt eteriske oljer]. 

  Klasse 35   Engros- og detaljhandel med matvarer og 
næringsmidler, herunder bearbeidet fisk, laks, 
lakseprodukter, sushi, sauser, dressinger, dipsauser, 
soyabaserte sauser, sushisauser, ponzusaus, glaze, 
marinader, krydderier, krydderblandinger, bearbeidede 
urter, smakstilsetninger, ferdiglagde blandinger for 
tilberedning av urtecrust hovedsakelig bestående av 
griljermel, panko, krydder og/eller tørkede urter, og 
smaksforsterkere for mat [unntatt eteriske oljer]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322713 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202205079 
(220) Inndato: 2022.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS (SA), 22 rue Marc 
Donadill, 13013 MARSEILLE, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1369 

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

  Klasse 1   Kjemiske produkter for bruk i industri, i vitenskap; 
kjemiske produkter for bruk ved produksjon av 
medisiner; rå proteiner; proteiner brukt i 
produksjonsprosesser; kjemiske produkter, 
emulgatorer, vitaminer, antioksidanter, 
tilsetningsstoffer, mykgjøringsmidler og proteiner for 
produksjon av kosmetikk. 

  Klasse 5   Farmasøytiske og hygieniske preparater for medisinsk 
bruk, menneskers og dyrs helse; indigokarmin for 
medisinske formål; indigokarminløsninger for 
medisinske formål; medisiner; kliniske medisinske 
reagensmiddel; syntetiske peptider for farmasøytiske 
formål; medisiner for veterinære formål; vitaminer for 
dyr; skum, oljer, kremer, balsamer, lotioner, pomader, 
geler og melk for farmasøytiske, medisinske eller 
veterinære formål; fytoterapipreparater for medisinske 
formål; vitaminer og vitaminpreparater. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; diagnostiske 
apparater og instrumenter for medisinske formål; 
injektorer for medisinske formål; hetteglass (beholdere) 
for medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322714 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202204822 
(220) Inndato: 2022.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FABEL LYD AS, Sommerrogata 17, 0255 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP DA, 
Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lydbøker; nedlastbare elektroniske bøker; 

elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]; nedlastbare 
filmer. 

  Klasse 16   Bøker; trykksaker; fotografier [trykte]; aviser; 
tidsskrifter. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; 
streaming av lyd- og videomateriale på internett; 
streamingtjenester for video, lyd og tv. 

  Klasse 41   Utgivelse av lydbøker; online utgivelse av elektroniske 
bøker og tidsskrifter; utgivelse av bøker og tidsskrifter; 
forlagstjenester; oversettelsesvirksomhet; nettbaserte 
spilletjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322715 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202205137 
(220) Inndato: 2022.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Orkla Foods Sverige AB, Box 4249, 20313 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spiselige frø; Spiselige nøtter (bearbeidede); Tørket 

frukt; Kokte frukter; Grønnsaker, tørkede; Grønnsaker, 
kokte. 

  Klasse 30   Kornprodukter; Kornstenger [energibar]; 
Kornpreparater; Kornbasert snacks; Bearbeidede 
kornprodukter; Frokostblandinger; Spiseklare 
kornblandinger; Matvarer fremstilt av korn; Ris; Pasta 

(spagettiprodukt); Nudler; Tapioka; Sago; Brød. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322716 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(210) Søknadsnr.: 202205138 
(220) Inndato: 2022.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Orkla Foods Sverige AB, Box 4249, 20313 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Spiselige frø; Spiselige nøtter (bearbeidede); Tørket 

frukt; Kokte frukter; Grønnsaker, tørkede; Grønnsaker, 
kokte. 

  Klasse 30   Kornprodukter; Kornstenger [energibar]; 
Kornpreparater; Kornbasert snacks; Bearbeidede 
kornprodukter; Frokostblandinger; Spiseklare 
kornblandinger; Matvarer fremstilt av korn; Ris; Pasta 
(spagettiprodukt); Nudler; Tapioka; Sago; Brød. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322717 
(151) Reg.dato.: 2022.07.05 
(300) Søknadsprioritet 2021.10.20, US, 97/084,637 
(210) Søknadsnr.: 202204798 
(220) Inndato: 2022.04.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMAZON EVENTBRIDGE 
(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 35   Bedriftsrådgivning innenfor informasjonsteknologi (IT), 
nettjenester, nemlig, Internett-hosting, nettskytjenester, 
og Programvare-som-en-tjeneste (SaaS); 
bedriftsrådgivning innenfor bedriftsarkitektur for 
hendelsesstyrte applikasjoner. 

  Klasse 42   Informasjonsteknologitjenester (IT) innenfor 
nettjenester, nemlig, Internett-hosting og 
nettskytjenester; Programvare-som-en-tjeneste (SaaS) 
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inneholdende programvare for overvåking, sporing, 
logging og analysering av datanettverksarrangementer 
og applikasjonsytelse; Programvare-som-en-tjeneste 
(SaaS) inneholdende programvare for sanntids-
dataanalyse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322718 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202114692 
(220) Inndato: 2021.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MONIO AS, Kongens gate 12, 0153 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Forretningsformidlingstjenester  relatert til matching av 

potensielle private investorer med entreprenører som 
trenger finansiering; forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; on-line annonsering på 
datanettverk; prissammenligningstjenester; 
fremskaffelse av sammenligninger av nettbaserte 
finanstjenester; databehandling for innsamling av data 
til forretningsformål; sortering av data i databaser; 
utsendelse av data vedrørende forretning; behandling, 
systematisering og administrasjon av data; samling av 
statistiske data knyttet til virksomheten; datastyrte 
forretningsinformasjonstjenester; datastyrte 
bedriftsinformasjonstjenester; datastyrte 
behandlingstjenester av forretningsinformasjon; 
administrasjon og samling av datastyrte databaser; 
fremskaffelse av datastyrt forretningsstatistikk; 
systematisering av informasjon til databaser; 
innsamling av informasjon til databaser; tilveiebringelse 
av forretningsinformasjon, også via internettet, 
kabelnettverket eller andre former for dataoverføring; 
analyse av forretningsdata; reklametjenester relatert til 
finansiell investering. 

  Klasse 36   Megling av investeringer; kapitalplassering; 
investeringsrådgivning; investeringsinformasjon; 
investeringsrådgivningstjenester relatert til fast 
eiendom; investeringstjenester i forbindelse med 
eiendomsfond; investeringstjenester knyttet til 
næringseiendom; konsultasjoner i forbindelse 
investering i fond med fast eiendom; finansstyring av 
fellesinvesteringer; finansieringstjenester; 
investeringstjenester; finansiell investeringsrådgivning; 
sammenligning av verdipapirporteføljers avkastning; 
egenkapitalfinansiering; investeringstjenester for 
egenkapital; ledelse av private egenkapitalfond; deling 
av egenkapital i forbindelse med fast eiendom; private 
investeringer i aksjefond med skattefritak (personal 
equity plan investment); investeringstjenester knyttet til 
private equity-fond; folkefinansiering; datastyrte 
finansielle datatjenester; datastyrte finansanalyser; 
datastyrt finansrådgivning; datastyrte 
informasjonstjenester relatert til forsikring; datastøttede 
informasjonstjenester knyttet til finansvirksomhet; 
datastyrte informasjonstjenester knyttet til fast 
eiendom; finansinformasjon fra en database eller 
Internett; analyse av finansdata. 

  Klasse 37   Rådgivningstjenester for byggevirksomhet;  rådgivning 
innen eiendomsutviklingstjenester [byggevirksomhet] . 

  Klasse 42   Plattform som en tjeneste [PaaS]; programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester for 
nedlasting av digitale data; design og utvikling av 
programvare for innhenting av data; design og utvikling 
av dataprogramvare for evaluering og beregning av 

data; dataanalyse; software som en tjeneste [SaaS]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322719 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202206166 
(220) Inndato: 2022.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FOODTRADE AS, c/o First Accounting AS Storgata 14, 

2000 LILLESTRØM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Drikkevarer laget av yoghurt. 
  Klasse 32   Drikkevarer med fruktsmak. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322720 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2021.02.25, US, 90/546,011 
(210) Søknadsnr.: 202109731 
(220) Inndato: 2021.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chewy, Inc., 1855 Griffin Road, Suite 428-b, FL33004 
DANIA BEACH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel for apotektjenester av 
kostholdsprodukter, ernæringsprodukter, veterinær- og 
medisinske produkter og legemiddel- og helseprodukter 
for dyr; postordreapotektjenester for 
kostholdsprodukter, ernæringsprodukter, veterinær- og 
medisinske produkter og legemiddel- og helseprodukter 
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for dyr; salg av sammensatte apotektjenester av 
kostholdsprodukter, ernæringsprodukter, veterinær- og 
medisinske produkter og legemiddel- og helseprodukter 
for dyr; engrossalgapotektjenester for 
kostholdsprodukter, ernæringsprodukter, veterinær- og 
medisinske produkter og legemiddel- og helseprodukter 
for dyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322721 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2021.12.21, EM, 018626952 
(210) Søknadsnr.: 202207950 
(220) Inndato: 2022.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Grube KG Forstgerätestelle, Hützeler Damm 38, 29646 

BISPINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner, maskinverktøy og kraftdrevne verktøy for 

skogbruk, landbruk og hagebruk, med tilhørende deler; 
elektriske sager; frese- og skrelleapparater; koblinger 
og enheter for kraftoverføring; elektriske vedkløvere; 
kabelvinsjer. 

  Klasse 8   Håndbetjente verktøy for skogbruk, landbruk og 
hagebruk, med tilhørende deler; økser; sager 
[redskap]; taljer og kjettingtaljer [hånddrevne 
apparater]; løfteutstyr (hånddrevne); sakser. 

  Klasse 9   Verneklær; ansiktsbeskyttelsesskjermer; arbeidsklær 
[for beskyttelse mot ulykker eller skader]; beskyttende 
industrisko; sikkerhetsarbeidshansker; 
kuttbeskyttelsesbukser; vernesko; 
kuttbeskyttelsesjakker; hodebeskyttelse. 

  Klasse 10   Ørepropper [lyddempende]; hørselsvern; øreklokker; 
øreplugger for beskyttelse mot støy. 

  Klasse 25   Klær; bukser; magebelter [klær]; bukseseler; t-skjorter; 
gensere; treningsgensere; skjorter; vester; fottøy; 
hodeplagg; hatter, luer, capser; arbeidsklær; regntøy; 
vanntette jakker; regnfrakker; regnstøvler; regnhatter. 

  Klasse 35   Ledelse av kommersielle foretak [for tredjeparter] i 
forbindelse med skogbruk, jakt, landbruk og/eller 
hagebruk; detaljhandels- og engrossalgstjenester 
knyttet til landbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter og jaktmateriell; import- og 
eksportagenturer knyttet til skogbruk, jakt, landbruk 
og/eller hagebruk; detaljhandel via postordrekataloger 
relatert til skogbruks-, arborist-, jakt-, friluftslivs- og 
hage- og landskapsarbeidsmateriell; engrossalg via 
postordrekataloger relatert til skogbruks-, arborist-, jakt-
, friluftslivs- og hage- og landskapsarbeidsmateriell; 
engrossalg via postordrekataloger relatert til skogbruks-
, arborist-, jakt-, utendørs- og hage- og 
landskapsarbeidsmateriell; engrossalg gjennom 
elektroniske medier som nettsteder og drift av 
internettbutikker relatert til skogbruks-, arborist-, jakt-, 
friluftslivs- og hage- og landskapsmateriell. 

  Klasse 41   Tjenester for utdanning av personer relatert til 
skogbruk, jakt, landbruk og/eller hagearbeid; tjenester 
for trening av dyr relatert til skogbruk, jakt, landbruk 
og/eller hagearbeid. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester som 
omhandler evalueringer, vurderinger, undersøkelser og 
ekspertise innen skogbruk, jakt, landbruk og/eller 
hagebruk, inkludert teknologisk rådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322722 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.27, JM, 073439 
(210) Søknadsnr.: 201804055 
(220) Inndato: 2018.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 9   Kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare (hardware), programvare, adaptere og 
periferiutstyr; telefoni- og videotelefoniapparater; 
maskinvare, programvare, adaptere og periferiutstyr; 
maskinvare, programvare, adaptere, og periferiutstyr 
for kommunikasjons- og telekommunikasjonssystemer; 
trådløse apparater; forbrukerelektronikkenheter, nemlig 
kommunikasjonsenheter for tale- og dataoverføring; 
datamaskinprogramvare; datamaskinvare (hardware). 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester; telefonitjenester; 
tilveiebringelse av online fora og chatterom for 
overføring av meldinger mellom databrukere innenfor 
emner av allmenn interesse; tilveiebringe 
flerbrukertilgang til globale kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av tilgangstjenester for 
telekommunikasjon; elektronisk overføring av e-poster, 
tekstmeldinger, telefonsamtaler, tale, data, grafikk, 
bilder, lyd og video over datamaskinnettverk og globale 
telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse online av 
fora og chatterom for overføring av meldinger mellom 
datamaskinbrukere vedrørende generelle tema, 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler; 
kringkastingstjenester; tjenester knyttet til 
telefonkonferanser, videokonferanser, webkonferanser. 

  Klasse 42   Plattformtjenester (paas) med 
datamaskinprogramvare-plattformer for 
kommunikasjonsapparater og 
telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare 
(hardware), programvare, adaptere, periferiutstyr og 
produkter i form av høyttalere; plattformtjenester (paas) 
med datamaskinprogramvare-plattformer for telefoni- 
og videotelefoniapparater, datamaskinvare (hardware), 
programvare, adaptere, periferiutstyr og produkter i 
form av høyttalere; plattformtjenester (paas) med 
datamaskinprogramvare-plattformer for 
kommunikasjons- og telekommunikasjonssystemer, 
trådløse apparater og forbrukerelektronikkenheter, 
spesielt programvare for drift av kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsenheter; softwaretjenester (saas) 
med datamaskinprogramvare til bruk for 
kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare (hardware), programvare, adaptere, 
periferiutstyr, og produkter i form av høyttalere; 
softwaretjenester (saas) med datamaskinprogramvare 
til bruk for telefoni- og videotelefoniapparater, 
datamaskinvare (hardware), programvare, adaptere, 
periferiutstyr og produkter i form av høyttalere; 
softwaretjenester (saas) med datamaskinprogramvare 
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til bruk for kommunikasjons- og 
telekommunikasjonssystemer, trådløse apparater og 
forbrukerelektronikkenheter, spesielt programvare for 
drift av kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsenheter; tilveiebringe 
programvareapplikasjoner for kommunikasjon og 
telekommunikasjon; tilveiebringe 
programvareapplikasjoner for telefoni og videotelefoni; 
tilveiebringe programvareapplikasjoner for 
kommunikasjons- og telekommunikasjonssystemer; 
programvare som en tjeneste (SaaS) med 
programvareapplikasjoner for trådløse enheter, enheter 
for forbrukerelektronikk, spesielt programvare for drift 
av kommunikasjons- og telekommunikasjonsenheter; 
tilveiebringe sosiale nettverkstjenester; tilveiebringe 
online ikke nedlastbar datamaskinprogramvare for bruk 
i tilknytning til kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsmaskinvare, kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsperiferiutstyr, kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsadaptere, og kommunikasjons- og 
telekommunikasjonsenheter; programvaretjenester 
(saas) med datamaskinprogramvare til bruk for andre 
for utvikling av programvare; programvaretjenester 
(saas) med datamaskinprogramvare for bruk som 
programmeringsgrensesnitt (api); design, utvikling og 
vedlikehold av proprietær datamaskinprogramvare for 
andre; teknisk support og konsultasjonstjenester i 
forbindelse med utvikling av applikasjoner; 
tilveiebringelse av applikasjonstjenester (asp); 
tilveiebringe søkemotortjenester; datatjenester for å 
tilveiebringe online nettsamfunn som lar  registrerte 
brukere delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra 
medbrukere, danne virtuelle samfunn, og delta i sosiale 
nettverk; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester knyttet til alt det ovennevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322723 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202204108 
(220) Inndato: 2022.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tempest Security AB, Rålambsvägen 17, 11259 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 
alarmer og varslingsutstyr; alarmsystemer; 
tilgangskontrollenheter; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; apparater for måling, 
deteksjon, overvåking og kontroll; skjermer, tv-
mottakere og film- og videoenheter; tv-kameraer.  

  Klasse 35   Forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; kontortjenester; utplassering 
av personale; telefonsvartjenester for utilgjengelige 
abonnenter; tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet 
til varer og tjenester; kontoradministrasjon [for andre]; 
sekretærtjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer, 
låser og pengeskap; installasjon av 
sikkerhetssystemer; informasjonstjenester knyttet til 
vedlikehold av sikkerhetssystemer; installasjon av 
sikkerhetsapparater i private boligeiendommer; 
oppføring av sikkerhetsgjerder. 

  Klasse 39   Transport; transport av verdigjenstander i 
sikkerhetskjøretøy; levering av verdisaker; emballering 
og lagring av varer; sikkerhetslagringstjenester 
[transport]. 

  Klasse 45   Sikrings-, rednings-, sikkerhets- og 

lovhåndhevelsestjenester; nattevaktstjenester; 
overvåkningstjenester; rådgivning innen fysisk 
sikkerhet; overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
sikkerhetstjenester på flyplasser; utleie av utstyr for 
sikring, redning, sikkerhet og håndheving av lov; utleie 
av sikkerhetsovervåkingsapparater; 
sikkerhetsbevoktning av anlegg via 
fjernovervåkingssystemer; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322724 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202204109 
(220) Inndato: 2022.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tempest Security AB, Rålambsvägen 17, 11259 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 
alarmer og varslingsutstyr; alarmsystemer; 
tilgangskontrollenheter; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; apparater for måling, 
deteksjon, overvåking og kontroll; skjermer, tv-
mottakere og film- og videoenheter; tv-kameraer.  

  Klasse 35   Forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; kontortjenester; utplassering 
av personale; telefonsvartjenester for utilgjengelige 
abonnenter; tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet 
til varer og tjenester; kontoradministrasjon [for andre]; 
sekretærtjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer, 
låser og pengeskap; installasjon av 
sikkerhetssystemer; informasjonstjenester knyttet til 
vedlikehold av sikkerhetssystemer; installasjon av 
sikkerhetsapparater i private boligeiendommer; 
oppføring av sikkerhetsgjerder. 

  Klasse 39   Transport; transport av verdigjenstander i 
sikkerhetskjøretøy; levering av verdisaker; emballering 
og lagring av varer; sikkerhetslagringstjenester 
[transport]. 

  Klasse 45   Sikrings-, rednings-, sikkerhets- og 
lovhåndhevelsestjenester; nattevaktstjenester; 
overvåkningstjenester; rådgivning innen fysisk 
sikkerhet; overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
sikkerhetstjenester på flyplasser; utleie av utstyr for 
sikring, redning, sikkerhet og håndheving av lov; utleie 
av sikkerhetsovervåkingsapparater; 
sikkerhetsbevoktning av anlegg via 
fjernovervåkingssystemer; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322725 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202204110 
(220) Inndato: 2022.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tempest Security AB, Rålambsvägen 17, 11259 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 
alarmer og varslingsutstyr; alarmsystemer; 
tilgangskontrollenheter; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; apparater for måling, 
deteksjon, overvåking og kontroll; skjermer, tv-
mottakere og film- og videoenheter; tv-kameraer.  

  Klasse 35   Forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; kontortjenester; utplassering 
av personale; telefonsvartjenester for utilgjengelige 
abonnenter; tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet 
til varer og tjenester; kontoradministrasjon [for andre]; 
sekretærtjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer, 
låser og pengeskap; installasjon av 
sikkerhetssystemer; informasjonstjenester knyttet til 
vedlikehold av sikkerhetssystemer; installasjon av 
sikkerhetsapparater i private boligeiendommer; 
oppføring av sikkerhetsgjerder. 

  Klasse 39   Transport; transport av verdigjenstander i 
sikkerhetskjøretøy; levering av verdisaker; emballering 
og lagring av varer; sikkerhetslagringstjenester 
[transport]. 

  Klasse 45   Sikrings-, rednings-, sikkerhets- og 
lovhåndhevelsestjenester; nattevaktstjenester; 
overvåkningstjenester; rådgivning innen fysisk 
sikkerhet; overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
sikkerhetstjenester på flyplasser; utleie av utstyr for 
sikring, redning, sikkerhet og håndheving av lov; utleie 
av sikkerhetsovervåkingsapparater; 
sikkerhetsbevoktning av anlegg via 
fjernovervåkingssystemer; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322726 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202205722 
(220) Inndato: 2022.04.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Tempest Security AB, Rålambsvägen 17, 11259 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 

alarmer og varslingsutstyr; alarmsystemer; 
tilgangskontrollenheter; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; apparater for måling, 

deteksjon, overvåking og kontroll; skjermer, tv-
mottakere og film- og videoenheter; tv-kameraer.  

  Klasse 35   Forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; kontortjenester; utplassering 
av personale; telefonsvartjenester for utilgjengelige 
abonnenter; tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet 
til varer og tjenester; kontoradministrasjon [for andre]; 
sekretærtjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer, 
låser og pengeskap; installasjon av 
sikkerhetssystemer; informasjonstjenester knyttet til 
vedlikehold av sikkerhetssystemer; installasjon av 
sikkerhetsapparater i private boligeiendommer; 
oppføring av sikkerhetsgjerder. 

  Klasse 39   Transport; transport av verdigjenstander i 
sikkerhetskjøretøy; levering av verdisaker; emballering 
og lagring av varer; sikkerhetslagringstjenester 
[transport]. 

  Klasse 45   Sikrings-, rednings-, sikkerhets- og 
lovhåndhevelsestjenester; nattevaktstjenester; 
overvåkningstjenester; rådgivning innen fysisk 
sikkerhet; overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
sikkerhetstjenester på flyplasser; utleie av utstyr for 
sikring, redning, sikkerhet og håndheving av lov; utleie 
av sikkerhetsovervåkingsapparater; 
sikkerhetsbevoktning av anlegg via 
fjernovervåkingssystemer; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322727 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207925 
(220) Inndato: 2022.06.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adag ApS, Porsvej 2, 9000 AALBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Danmarks Digitale Advokater Advokatanpartsselskab, 
Stationsparken 26, 2., 2600 GLOSTRUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; jakker; kåper; undertøy og natt-tøy; bukser; 

skjørt; damekjoler; T-skjorter; strømper; sokker; deler 
av klær, fottøy og hodeplagg. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av klær; detaljhandel 
[butikkhandel] med klestilbehør; nettbaserte tjenester 
innen detaljhandel med klær; detaljhandel innen feltet 
klær; detaljhandel med klær på nettet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322728 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2022.05.23, US, 97/424,584 
(210) Søknadsnr.: 202207968 
(220) Inndato: 2022.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sekisui Diagnostics, LLC, One Wall Street, MA01803 
BURLINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Sett omfattende diagnostiske kontrollere for 
overvåking av utførelsen til diagnostiske reagenser på 
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en analyseenhet for medisinsk anvendelse i form av 
sett omfattende kvalitetskontrollfluider for biologiske 
prøveeksemplar-analysatorer. 

  Klasse 5   Sett omfattende diagnostiske reagenser for 
medisinske diagnostiske anvendelser; reagens-sett 
omfattende DNA-primere, polymerase og buffere for 
anvendelse i molekylær medisinsk diagnostikk; 
diagnostiske sammensetninger og medisinske formål. 

  Klasse 10   Medisinsk enhet omfattende innebygd programvare, 
en berøringsskjerm, en integrert strekkodeskanner, et 
brukergrensesnitt som lar brukere samhandle med og 
kontrollere funksjonene til enheten, en engangskassett 
som inneholder reagenser, prøveforberedelse, 
ekstraksjonsreagenser for å utføre analyser, og et 
prøveoppsamlingsglass som inneholder 
lyseringsbuffer, en dråpetupp med et integrert filter og 
en vattpinne, og eksterne diagnostiske 
kvalitetskontrollfluider for biologiske prøveanalysatorer, 
alt av det ovennevnte solgt som en enhet; Medisinske 
diagnostiske apparater for analyse av kroppsfluider og 
menneskelig biologisk materiale samt strukturelle deler 
og tilbehør til de forannevnte varer; diagnostiske 
apparater for medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322729 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207935 
(220) Inndato: 2022.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KRISTOFFER MOLVIG, Fagerstrandveien 1 B, 1368 

STABEKK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Cider. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322730 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202208637 
(220) Inndato: 2022.05.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Edge & Node Ventures, Inc, 548 Market St., CA94104 
SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tilveiebringe forretningsrådgivning og -informasjon 
innen blokkjedeteknologi og kryptovaluta; 

bedriftsdataanalyser; analyse og kompilering av 
forretningsdata; kompilasjon og analyse av statistikk, 
data og andre informasjonskilder for forretningsformål; 
databaseforvaltning; innsamling og kompilering av 
informasjon til datamaskin-databaser; elektronisk 
datainnsamling og datainnsendingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322731 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.20, EM, 018517110 
(210) Søknadsnr.: 202200031 
(220) Inndato: 2022.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 St1 Sverige AB, Box 1029, 17221 SUNDBYBERG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Biologiske preparater [annet enn for medisinsk bruk]; 

Biologiske preparater for bruk i industri og vitenskap. 
  Klasse 4   Gass; Drivstoffer; Drivstoff for motorkjøretøy; 

Biomassebrennstoff; Gass som er gjort flytende; Gass i 
flytende form for drivmotorkjøretøyer; Naturgass. 

  Klasse 9   Mobilapplikasjoner. 
  Klasse 37   Stasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 

vedlikehold]; bensinstasjoner for kjøretøy og farkoster; 
tjenester på bensinstasjoner for biler;  Utvinning av 
naturressurser; Påfylling av naturgass for 
motorkjøretøyer. 

  Klasse 42   Forsknings- og utviklingstjenester; Forskning og 
utvikling innen bioteknologi; Biokjemisk forskning og 
utvikling; Ingeniørvirksomhet innen 
naturgassproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322732 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207695 
(220) Inndato: 2022.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, 
540-0037 OSAKA, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Tilveiebringe online videoer, ikke 
nedlastbare;Tilveiebringe tv-programmer, ikke 
nedlastbare, via video-on-
demandtjenester;Tilveiebringe filmer, ikke nedlastbare, 
via video-on-demandtjenester;Online spilltjenester og 
tilveiebringe informasjon relatert til dette; spilltjenester 
som tilbysonline fra et datanettverk og tilveiebringelse 
av informasjon relatert til dette; onlinespilltjenester for 
mobiltelefoner og tilveiebringelse av informasjon 
relatert til dette; onlinespilltjenester for smarttelefoner 
og tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
onlinespilltjenester for 
mobilkommunikasjonsterminalutstyr og tilveiebringelse 
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av informasjonrelatert til dette; tilveiebringelse av online 
dataspill og tilveiebringelse av informasjonrelatert til 
dette; online spilltjenester for håndholdte spill med 
LCD-skjerm ogvideospillapparater for forbrukere, og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette;online 
spilltjenester for arkadevideospillmaskiner og 
tilveiebringelse av informasjonrelatert til dette; 
organisering, arrangering eller gjennomføring av 
spillturneringer forhåndholdte spillapparater med LCD-
skjerm, mobiltelefoner, smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr, og 
tilveiebringelse av informasjonrelatert til dette; 
organisering, arrangering eller gjennomføring av 
spillturneringer forvideospillapparater for forbrukere, og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til 
dette;organisering, arrangering eller gjennomføring av 
spillturneringer og tilveiebringelse avinformasjon 
relatert til dette; organisering, arrangering eller 
gjennomføring avunderholdningsarrangementer knyttet 
til spill for håndholdt spillapparat med LCD-
skjerm,mobiltelefoner, smarttelefoner og 
mobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr, 
ogtilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
organisering, arrangering ellergjennomføring av 
underholdningsarrangementer relatert til spill for 
forbrukerensvideospillapparat, og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; organisering,arrangering 
eller gjennomføring av underholdningsarrangementer 
knyttet til spill, ogtilveiebringelse av informasjon relatert 
til dette; organisering, arrangering ellergjennomføring 
av elektroniske sportsbegivenheter relatert til spill for 
håndholdtspillapparat med LCD-skjerm, mobiltelefoner, 
smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr, og 
tilveiebringelse av informasjonrelatert til dette; 
organisering, arrangering eller gjennomføring av 
elektroniskesportsbegivenheter relatert til spill for 
videospillapparater for forbrukere, ogtilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; organisering, arrangering 
ellergjennomføring av elektroniske 
sportsarrangementer og formidling av informasjon 
omdette; organisering, arrangering eller gjennomføring 
av spillturneringer innen elektronisksport, og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringe online nyheter,informasjon og 
kommentarer innen elektronisk sport; tilveiebringelse 
av onlineikkenedlastbare videoer med elektronisk sport 
og tilveiebringelse av informasjon relaterttil dette; 
tilveiebringe ikke-nedlastbare multimedias 
underholdningsprogrammer medelektronisk sport via 
TV, bredbånd, trådløse og online tjenester og 
tilveiebringelse avinformasjon om dette; tilveiebringe 
ikke-nedlastbare bilder, videoer, filmer, musikk og 
lydinnen dataspill, videospill, mobilspill, animasjon og 
kunstverk, via datanettverk ogtilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; tilveiebringe ikke-
nedlastbare bilder,videoer, filmer, musikk og lyd innen 
dataspill, videospill, mobilspill, animasjon ogkunstverk, i 
kommunikasjon med håndholdt spillapparat med 
flytende krystallskjerm,mobiltelefoner, smarttelefoner, 
mobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr 
ogforbrukervideospillapparater, og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette;underholdningstjenester 
med elektronisk sport og tilveiebringelse av informasjon 
relaterttil dette; underholdningstjenester og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til 
dette;tilveiebringe ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner med elektronisk sport ogtilveiebringelse 
av informasjon relatert til dette; tilveiebringe 
elektroniske publikasjonersom ikke kan lastes ned, og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; utleie 
avinnspillingsmedier som lagrer spillprogrammer for 
håndholdte spillapparater med LCDskjerm, 
mobiltelefoner, smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr, og 
tilveiebringelse av informasjonrelatert til dette; utleie av 
innspillingsmedier som lagrer spillprogrammer 
forvideospillapparater for forbrukere og tilveiebringelse 
av informasjon relatert til dette;utleie av 

innspillingsmedier som lagrer spillprogrammer og 
tilveiebringelse av informasjonrelatert til dette; utleie av 
leker, underholdningsmaskiner og apparater, 
spillmaskiner ogapparater, spill for smarttelefoner, spill, 
arkadevideospillmaskiner 
ogforbrukervideospillapparater, og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; utgivelseav bøker og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; utleie av 
lyd- ogvideoopptak, og tilveiebringelse av informasjon 
relatert til dette; tilveiebringefornøyelsesfasiliteter, 
lekeanlegg og idrettsanlegg som gir simulerte 
opplevelser av virtualreality (VR) eller augmented 
reality (AR) ved å bruke datagrafikk-teknologi, 
ogtilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringe arkade-tjenester forunderholdning og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringefornøyelsesfasiliteter og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; organisering,arrangering 
eller gjennomføre arrangementer med tegneserier, 
animasjoner og filmer, ogtilveiebringelse av informasjon 
relatert til dette; organisering, arrangering 
oggjennomføring av filmer, show, skuespill eller 
musikalske forestillinger, og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; tilveiebringe VR-
spilltjenester for håndholdtespillapparater med LCD-
skjerm, mobiltelefoner, smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr 
online fra et datanettverk, ogtilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; tilveiebringe VR-
spilltjenester forforbruker-videospillapparater online fra 
et datanettverk og tilveiebringelse av 
informasjonrelatert til dette; tilveiebringe VR-
spilltjenester online fra et datanettverk 
ogtilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringe AR-spilltjenester forhåndholdte 
spillapparater med LCD-skjerm, mobiltelefoner, 
smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr 
online fra et datanettverk, ogtilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; tilveiebringe AR-
spilltjenester forforbruker-videospillapparater online fra 
et datanettverk og tilveiebringelse av 
informasjonrelatert til dette; tilveiebringe AR- 
spilltjenester online fra et datanettverk 
ogtilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringe MR-spilltjenester forhåndholdte 
spillapparater med LCD-skjerm, mobiltelefoner, 
smarttelefoner 
ogmobilinformasjonskommunikasjonsterminalutstyr 
online fra et datanettverk, ogtilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; tilveiebringe MR-
spilltjenester forvideospillapparater til forbruker online 
fra et datanettverk og tilveiebringelse avinformasjon 
relatert til dette; tilveiebringe MR-spilltjenester online fra 
et datanettverk ogtilveiebringelse av informasjon 
relatert til dette; kinopresentasjoner eller produksjon 
ogdistribusjon av spillefilmer, og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette; produksjon av videofilm 
innen utdanning, kultur, underholdning eller sport, ikke 
for filmer ellerTVprogrammer og ikke for annonsering 
eller publisering, og tilveiebringelse avinformasjon 
relatert til dette; organisering av 
underholdningsarrangementer unntattfilmer, show, 
skuespill, musikalske forestillinger, sport, 
hesteveddeløp, sykkelløp, båtløpog billøp, og 
tilveiebringelse av informasjon relatert til dette; 
tilveiebringe fasiliteter forfilmer, show, skuespill, musikk 
eller pedagogisk trening og tilveiebringelse av 
informasjon relatert til dette. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 



 registrerte varemerker 2022.07.11 - nr 28/22

70 
 

(111) Reg.nr.: 322733 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202103320 
(220) Inndato: 2021.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Faire Wholesale, Inc., 100 Potrero Avenue, CA94103 
SAN FRANCISCO, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Online engroshandelstjenester innen området 

kosmetikk, skjønnhetspleie, preparater til personlig 
pleie, hårpleie, hårtilbehør, medisinske 
helsepreparater, førstehjelpsprodukter, dufter, klær, 
fottøy, hodeplagg, smykker, motetilbehør, klestilbehør, 
møbler, briller, slips, belter, hansker, skjerf, møbler og 
innredning, husholdningsredskaper, sengetøy, 
rengjøringsprodukter, produkter for klesvask, spa-
produkter, klær for gravide, pleieprodukter for 
svangerskap og barsel,  Babyleker, babyklær, 
stellematter for babyer, babybadekar, barnesenger, 
babykurver, barnestoler [høy], drikkebeholdere og 
drikkeflasker for barn og babyer, babybøker, babysko, 
smokker for babyer, halsbånd for kjæledyr, kobbel for 
kjæledyr, senger for kjæledyr, matskåler for kjæledyr, 
drikkeskåler til kjæledyr, børster for bruk på kjæledyr, 
kattedoer, næringsmidler for kjæledyr, kjæledyrleker, 
kjæledyrklær, skrivesaker, tomme notisbøker, 
lykkønskningskort, tarotkort, kort, klistremerker, bøker, 
skriveredskaper, vesker, lommebøker, møbler, 
utemøbler, hageredskaper og -utstyr, artikler for 
utendørsdekorering, leker for utendørs bruk, tilbehør og 
leker for svømmebasseng, utstyr for utendørsspill, 
griller og grilltilbehør, utendørskjøkken og tilbehør til 
utendørskjøkken, vanningsredskaper og 
vanningsanlegg for hagebruk, lamper og armatur for 
utendørs belysning, planter, ornamenter, høytids-
pyntegjenstander, husholdningsredskaper, 
kjøkkenredskaper, kakeformer, kokekar, bordservise, 
middagsservise, lintøy, spill, utstyr for yoga, 
sportsutstyr og sportsartikler, leker, bakeunderlag, 
bakeutstyr, artikler for bruk til dekorering av kaker, 
bakeingredienser, toalettmapper, reisebagasje, 
bagasjelapper, toalettvesker, kabinkofferter, 
overnattingskofferter, paraplyer, flasker, 
kunstnermateriell, verktøy, samt møbler og artikler for 
lagring og oppbevaring; datastyrte online 
bestillingstjenester innen området generelle 
forbruksvarer; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; online 
markedsføringstjenester; lagerstyring. 

  Klasse 42   PaaS (plattform som en tjeneste) med programvare 
for grossister; online, ikke-nedlastbar programvare for 
lagerstyring, ordreoppfyllelse, forretningsanalyse, 
fakturering, salg og markedsføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322734 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202208972 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Junkyard AB, Ladugårdsvägen 101, Överby Godhem, 

46170 TROLLHÄTTAN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Paraplyer og parasoller; kofferter, sekker, bager, 

vesker, lommebøker og annet bæreutstyr. 
  Klasse 25   Fottøy; hodeplagg; klær; baseballcaps. 
  Klasse 28   Rullebrett; rullebretthjul; paddle til bruk med rullebrett; 

rullebrett [fritidsutstyr]; festdekorasjoner, festartikler og 
kunstige juletrær; leker; spill; sportsartikler og -utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322735 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202102204 
(220) Inndato: 2021.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Legeskum ApS, Østerbyvej 2, 6280 HØJER, Danmark 

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

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Barnemøbler; Kombinerbare møbler; Møbelmoduler; 
Møbelseksjoner, ikke av metall Barneromsmøbler; 
Møbler for barn. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 



 registrerte varemerker 2022.07.11 - nr 28/22

71 
 

(111) Reg.nr.: 322736 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202208039 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 JORAMO DIGITAL AS, c/o Britt Joramo Petter Engens 

vei 36, 8071 BODØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; applikasjoner, nedlastbare; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; applikasjonsprogramvare for 
datamaskiner; nedlastbar applikasjonsprogramvare. 

  Klasse 37   Utleie av verktøy. 
  Klasse 42   Teknisk support for programvare og applikasjoner; 

design og utvikling av programvare innen mobile 
applikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322737 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202111772 
(220) Inndato: 2021.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 emTransit B.V., Burgerweeshuispad 101, 1076ER 
AMSTERDAM, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Elektriske kjøretøyer; elektriske sykler og scootere; 
deler til alle de foran nevnte varene.  

  Klasse 39   Korttidsutleie av kjøretøyer, særlig elektriske 
kjøretøyer; sykkelutleie; kjøretøyutleie; persontransport; 
taxi-transport; kjøretøylokasjonstjenester; budtjenester 
[meldinger eller varer]; tilveiebringelse av et nettsted og 
en mobilapplikasjon med informasjon innen av elektrisk 
kjøretøy-transport, programmer for deling av elektrisk 
kjøretøy og utleietjenester av elektrisk kjøretøy; 
tilveiebringelse av veibeskrivelser for reiseformål; alle 
de nevnte tjenestene også tilveiebragt via internett eller 
via dedikerte applikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322738 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202208055 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Helene Opsahl Kjerstad, LISAVEGEN 20, 6006 
ÅLESUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Sminke. 
  Klasse 9   Båndopptak av musikk; cDer med musikk; 

grammofonplater med musikk; lydopptak med musikk; 
forhåndsinnspilte musikk-CDer; nedlastbar digital 
musikk; nedlastbare videoopptak med musikk; optiske 
plater med musikk; forhåndsinnspilte DVDer med 
musikk; forhåndsinnspilte videobånd med musikk; 
innspilte laserplater med musikk; forhåndsinnspilte 
videotaper med musikk; digital musikk for nedlasting fra 
internett; nedlastbar digital musikk fra MP3-
internettsider; digital musikk som er nedlastbar fra 
Internett; digital musikk (nedlastbar) fra en datastyrt 
database eller internett; ringetoner, grafikk og musikk 
som er nedlastbar via et globalt datanettverk og 
trådløse enheter; musikkvideoopptak; musikkopptak; 
musikkbånd; musikkassetter; musikkopptak i form av 
plater; nedlastbare musikkopptak; nedlastbare 
musikkfiler; forhåndsinnspilte musikkvideoer; digitale 
musikkspillere; serier av musikkopptak; 
forhåndsinnspilte musikkassetter; forhåndsinnspilte 
musikkvideokassetter; etuier til musikklagringsenheter; 
deksler for musikklagringsenheter; bærevesker for 
digitale musikkspillere; bærevesker til bærbare 
musikkspillere; brikker som inneholder musikkopptak; 
elektroniske kretser og CD-ROM-plater spilt inn med 
automatiske programmer for elektroniske 
musikkinstrumenter; lydkassetter med musikk; 
forhåndsinnspilte lydkassetter med musikk; 
forhåndsinnspilte videokassetter med musikk; 
laserplater for bruk til lagring av musikk; nedlastbart 
undervisningskursmateriell; e-bøker; elektroniske 
notatbøker. 

  Klasse 16   Kunstbilder; bøker; trykte bøker, tidsskrifter, 
magasiner, aviser og andre papirbaserte medier; 
grafiske kunstbøker. 

  Klasse 25   Klær; sko; hansker [bekledning]; hodeplagg; sokker 
og strømper. 

  Klasse 35   Markedsføring; markedsføring av produkter; 
markedsføring av arrangementer; markedsføring av 
virksomheter; markedsføring av konserter; 
markedsføring på internett; markedsføring av 
forretningsdrift [reklame]; markedsføring gjennom 
bloggere; markedsføring via telefon; markedsføring via 
databaser; markedsføring av sportskonkurranser og 
sportsarrangementer; markedsføring av særlige 
arrangementer; markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; 
salgsfremmende markedsføring; direkte markedsføring; 
målrettet markedsføring; reklame og markedsføring; 
digital markedsføring; markedsføring innen rammen for 
software publisering; markedsføring av varer og 
tjenester gjennom sponsing; bedriftsrådgivning 
vedrørende markedsføring; analyse vedrørende 
markedsføring; rådgivning innen markedsføring; 
administrasjon relatert til markedsføring; markedsføring 
av varer og tjenester fra andre på internettetet; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
informativ reklame; markedsføring av varer og tjenester 
for andre via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
reklame på nettsider; reklame, markedsføring og PR-
tjenester; bedriftsrådgivning vedrørende strategisk 
markedsføring; rådgivning innen forretningsledelse og 
markedsføring; online markedsføring av datanettverk 
og nettsteder; annonsering, markedsføring og 
salgfremmende tjenester; profesjonell rådgivning 
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vedrørende markedsføring; distribusjon av 
annonsering, markedsføring og reklamemateriell; 
bistand innen markedsføring av virksomheter; 
organisering av markedsføring i audiovisuelle medier; 
konsulenttjenester innen prestasjonsbasert 
markedsføring; markedsføring av andres musikk 
gjennom nettbaserte porteføljer via en nettside; 
markedsføring av kunstverk for andre gjennom 
nettbasert portefølje via en nettside; markedsføring av 
andres varer og tjenester gjennom administrasjon av 
ordninger for salgs- og markedsføringsinsentiver som 
innbefatter rabattkuponger; rådgivningstjenester innen 
markedsføring på internett; rådgivningstjenester 
vedrørende annonsering, publisering og markedsføring; 
bedriftsrådgivning relatert til konsultasjoner om 
markedsføring; informasjon eller henvendelser om 
forretning og markedsføring; promotering, annonsering 
og markedsføring av nettbaserte nettsteder; 
annonsering, markedsføring og salgsfremmende 
rådgivning, rådgivnings- og bistandstjenester; 
tilveiebringe rådgivning om markedsføring gjennom 
sosiale medier; markedsføringsbistand; 
markedsføringsbyråtjenester; 
markedsføringsrådgivning; markedsføringsinformasjon; 
markedsføringskampanjer; markedsføringsprognoser; 
markedsføringstjenester for virksomheter gjennom 
audio-visuelle midler; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; design av 
markedsføringsmateriale; innhenting av 
markedsføringsinformasjon; markedsundersøkelser og 
markedsføringsstudier; utarbeidelse av 
markedsføringsplaner; personaladministrasjon av 
markedsføringspersonell; planlegging av 
markedsføringsstrategier; undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; utvikling av 
markedsføringskampanjer; analyse av 
markedsføringstrender; estimeringer for 
markedsføringsformål; online annonserings- og 
markedsføringstjenester; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; utvikling av 
markedsføringsstrategier og konsepter; statistiske 
vurderinger av markedsføringsdata; kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester; tilveiebringe 
forretnings- og markedsføringsinformasjon; 
tilveiebringe markedsføringsrådgivning for produsenter; 
produksjon av lydinnspillinger for 
markedsføringsformål; datastyrte 
markedsføringstjenester for virksomheter; distribusjon 
av markedsføringsmateriell som post; formidling av 
annonse-, markedsførings- og reklamemateriell; 
annonsering og markedsføringstjenester og relatert 
rådgivning; forretningsrådgivning og -ledelse 
vedrørende markedsføringsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende markedsføringstjenester for virksomheter; 
formidling av annonse- og markedsføringsavtaler for 
andre; utarbeidelse av tekster for reklame- og 
markedsføringformål; utarbeidelse av reklame- og 
markedsføringsmateriell for andre; web indeksering for 
handels- eller markedsføringsformål; reklame- og 
markedsføringstjenester levert via 
kommunikasjonskanaler; reklame- og 
markedsføringstjenester tilbudt via blogging; arrangere 
og gjennomføre markedsføringsfremmende hendelser 
for andre; salgsfremmende markedsføringstjenester 
ved bruk av audiovisuelle medier; reklame- og 
markedsføringstjenester levert via sosiale medier; 
reklame- og markedsføringstjenester via tv, radio eller 
post; fremming av salg av andres varer og tjenester  
gjennom markedsføringarrangementer; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; rådgivning innen 
direktemarkedsføring; tilpasset produktmarkedsføring 
(merchandising); direktemarkedsføring levert av 
reklamedistributører; tilveiebringe informasjon om 
virksomhetsmarkedsføring; handelsmarkedsføring 
[annet enn salg]; telefonmarkedsføringstjenester [ikke 
salg]; forretningsmarkedsføringstjenester; 
direktemarkedsføring for å tiltrekke nye kunder og 
beholde eksisterende kundebase; konsulent- og 

rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
konsulentarbeid innen bedriftsadministrasjon; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
konsulentvirksomhet i forbindelse med 
virksomhetsovertagelser; konsulentvirksomhet knyttet 
til databehandling; konsulenttjenester knyttet til 
virksomhetsfusjoner; konsulenttjenester og rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; bistand, rådgivning og 
konsulentvirksomhet vedrørende virksomhetsanalyse; 
bedriftskonsulenttjenester relatert til markedsføring av 
innsamlingsaksjoner; reklametjenester knyttet til bøker; 
publisering av reklametekster; publisering av 
reklamemateriell og -tekster. 

  Klasse 41   Opplæringskurs i strategisk planlegging vedrørende 
annonsering, promotering, markedsføring og 
forretningsvirksomhet; forelesningstjenester 
vedrørende markedsføringsferdigheter; produksjon av 
musikk; innspilling av musikk; undervisning av musikk; 
fremføring av musikk og sang; undervisning innen 
musikk; produksjon og utgivelse av musikk; 
komponering av musikk for andre; fremskaffelse av 
informasjon innen musikk; opptreden av dans, musikk 
og drama; underholdning i form av innspilt musikk; 
produksjon av lyd-, musikk- og videoinnspillinger; 
tilveiebringe online musikk, ikke nedlastbar; utleie av 
lydbånd med innspilt musikk; utdanningstjenester i form 
av musikk-tv-program; tilveiebringelse av digital musikk 
fra internettet; utdanning og opplæring innen musikk og 
underholdning; utdannings- og undervisningstjenester 
relatert til musikk og dans; tilveiebringe digital musikk 
fra mp3-nettsider; redigeringstjenester etter produksjon 
av musikk, videoer og filmer; underholdningstjenester 
for film, musikk, idrett, video og teater; tilveiebringelse 
av underholdningstjenester i form av direktesendte 
musikkforestillinger eller innspilt musikk; tilveiebringe 
digital musikk [ikke nedlastbar] fra mp3-nettsider; 
underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio 
og film; tilveiebringe nettbaserte elektroniske utgivelser 
innen musikk, ikke nedlastbare; tilveiebringende 
tjenester av underholdning i form av forestillinger med 
levende musikk; tilveiebringe aldersmerking for tv-, film-
, musikk-, video- og videospillinnhold; tilveiebringelse 
av nettbaserte elektroniske publikasjoner innen musikk, 
ikke nedlastbart; fremskaffelse av informasjon, 
kommentarer og artikler innen musikk via datanettverk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; tilveiebringe fasiliteter 
for filmer, show, skuespill, musikk eller pedagogisk 
opplæring; tilveiebringelse av opplæring og utdanning i 
forbindelse med show innen teater, musikk, tv, radio og 
kino; musikkutgivelses- og musikkinnspillingstjenester; 
musikkforlagstjenester; musikkutdanningstjenester; 
musikkbibliotekstjenester; 
musikktranskripsjonstjenester; musikkopptredener; 
musikkmiksingstjenester; musikkinnspillingstjenester; 
musikkinnspillingstjenester i studio; 
musikkvideobaserte produksjonstjenester; 
musikkassetter (utleie av); musikktranskribering for 
andre; musikkonserter via tv; musikkonserter via radio; 
musikkveiledning via korrespondansekurs; musikkshow 
på gulv tilveiebrakt på spillesteder; produksjon av 
musikkvideoer; regi av musikkshow; arrangering av 
musikkarrangementer; organisering av 
musikkonkurranser; teaterforestillinger, 
musikkopptredener; veiledning i musikkforståelse; 
produksjon av musikkinnspillinger; publisering av 
musikktekster; presentasjon av musikkonserter; live 
musikkonserter; presentasjon av musikkopptreden; 
arrangering av musikkopptredener; utleie av 
musikkinstrumenter; live musikkopptredener; utgivelse 
av musikkverk; utgivelse av musikkbøker; produksjon 
av musikkshow; produksjon av musikkonserter; live 
musikkteaterforestillinger; organisering av 
direktesendte musikkforestillinger; utleie av fonograf- 
og musikkinnspillinger; fremførelse av 
musikkunderholdning av vokalgrupper; produksjon av 
lyd- og musikkinnspillinger; fremføring av 
musikkunderholdning av instrumentgrupper; 
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presentasjon av liveopptredener av musikkband; 
arrangering og ledelse av musikkonserter; kunstnerisk 
ledelse av musikkarenaer; underholdningstjenester fra 
musikkgrupper; underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; planlegging av teaterstykke 
eller musikkshow; billettreservasjons- og 
bookingtjenester for musikkonserter; produksjon av 
musikkverk i et innspillingsstudio; 
underholdningstjenester utført av en musikkgruppe; 
teater- og musikkshow på arenaer; rådgivning 
vedrørende film- og musikkproduksjon; presentasjon av 
direktesendte forestillinger av en musikkgruppe; 
produksjon og ledelse av øvelser for musikktimer og -
programmer; presentasjon av filmer, show, skuespill 
eller musikkforestillinger; organisering og tilrettelegging 
av musikkarrangementer og andre kulturelle og 
artistiske arrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilveiebringelse av film-, tv- og 
musikkvideounderholdning via et interaktivt nettsted; 
tilrettelegging av filmarrangementer, 
musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, 
samt direktesendte underholdningsarrangementer; 
produksjon og regissering av radio- og 
musikkarrangementer ved direktesendte radio- og tv-
programmer; organisering, produksjon, presentasjon og 
utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og andre 
musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer 
og aktiviteter; underholdningstjenester vedrørende 
jazzmusikk; organisering av festivaler vedrørende 
jazzmusikk; tilveiebringelse av digitalmusikk [ikke 
nedlastbart] fra internett; popmusikkonserter 
(Organisering av -); fremføring av live 
julemusikkproduksjoner; utvelgelse og sammenstilling 
av forhåndsinnspilt musikk for kringkasting av andre; 
kurs (Opplærings -) vedrørende ledelse; ledelse av 
kurs; kurs (Opplærings-) vedrørende filosofiske emner; 
ledelse av kurs, seminarer og workshoper; organisering 
av kurs med programmerte læringsmetoder; 
organisering av kurs med åpne læringsmetoder; 
organisering av kurs med bruk av 
fjernundervisningsmetoder; organisering av kurs ved 
hjelp av selvhjelpsmetoder; produksjon av 
kursmateriale distribuert på profesjonelle kurs; 
produksjon av kursmateriale distribuert på 
ledelseskurs; produksjon av kursmateriale distribuert 
på ledelsesseminarer; produksjon av kursmateriale 
distribuert på profesjonelle seminarer; produksjon av 
kursmateriale distribuert ved profesjonelle 
forelesninger; produksjon av kursmateriale distribuert 
på forelesninger for ledere; utførelse av 
utdanningskurs; personlig utviklingskurs; 
selvbevissthetskurs [instruksjon]; organisering av 
opplæringskurs; arrangering av opplæringskurs; 
tilveiebringelse av utdanningskurs; ledelse av 
undervisningskurs; fremskaffelse av utdanningskurs; 
tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; 
organisering av datarelaterte opplæringskurs; 
tilveiebringe nettbaserte undervisningskurs; 
tilveiebringelse av kontinuerlig opplæringskurs; 
organisering av opplæringskurs for ungdommer; 
arrangering av opplæringskurs på 
undervisningsinstitusjoner; fremskaffelse av 
undervisningskurs i generell ledelse; fremskaffelse av 
opplæringskurs i personlig utvikling; arrangering av 
profesjonelle workshoper og opplæringskurs; 
tilveiebringe undervisningskurs for unge mennesker; 
fremskaffelse av opplæringskurs for unge innen 
karriereutarbeidelse; utførelse av pedagogiske, 
undervisnings- og opplæringskurs for ungdom og 
voksne; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
konferanser, opplæringskurs og annen opplæring; 
tilveiebringelse av utdanningskurs, forelesninger, 
seminarer og yrkesopplæringsprogrammer for 
arbeidsløs ungdom; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; organisering og utførelse av konferanser, 

kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, 
seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske 
seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for 
kulturelle formål; publisering og utgivelse av bøker; 
utgivelse av bøker og tidsskrifter; publiseringstjenester 
for bøker og magasiner; nettbasert utgivelse av 
elektroniske bøker; utgivelse av tidsskrifter og bøker i 
elektronisk form; online utgivelse av elektroniske bøker 
og tidsskrifter; publisering av bøker, magasiner, 
almanakker og tidsskrifter; elektronisk nettbasert 
utgivelse av tidsskrifter og bøker; utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og magasiner; nettbasert 
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; utgivelse 
av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på internettet; 
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på 
internett; utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser på 
internett; utgivelse av bøker; publisering av tekster; 
publisering av plakater; publisering av noteark; 
publisering av nyhetsbrev; publisering av elektroniske 
utgivelser; publisering av sangtekster i form av noteark; 
publisering av trykksaker og trykte publikasjoner; 
publisering, rapportering og skriving av tekster; mikro-
publisering; publisering av nettbaserte anmeldelser 
innen underholdning; publisering av materiale som er 
tilgjengelig fra databaser eller fra internettet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322739 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207665 
(220) Inndato: 2022.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RUBBER SOUL MUSIC AS, Postboks 42 Vinderen, 

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

  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Reg.nr.: 322740 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207666 
(220) Inndato: 2022.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RUBBER SOUL MUSIC AS, Postboks 42 Vinderen, 

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

  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322741 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207667 
(220) Inndato: 2022.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RUBBER SOUL MUSIC AS, Postboks 42 Vinderen, 

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

  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322742 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207668 
(220) Inndato: 2022.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 RUBBER SOUL MUSIC AS, Postboks 42 Vinderen, 

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

  Klasse 32   Øl og mineralvann. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322743 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207696 
(220) Inndato: 2022.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leketoy Stormberg Inter AS, Avenyen 40, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; dekken, fottøy og hodeplagg for dyr; 
kostymer for dyr; Halsbånd, kobbel og seletøy for dyr; 
tyggebein for hunder ; kobbel for hunder; 
Transportvesker for dyr [bagger]; Vesker til alle formål; 
Fluemasker og fluedekken for dyr; Gamasjer og 
knebeskyttere for dyr; halsebeskytter for dyr; Hårsløyfer 
for kjæledyr; Pisker og seletøy; munnkurver; 
salmakervarer; Transportvesker for dyr [bagger]; 
Vesker til alle formål 

  Klasse 21   Akvarier; badebur for katter; bærbare tebokser; 
beholdere for fuglemat; børstehansker for dyr; børste 
og børstebinderartikler; bur for dyr og kjæledyr; 
drikkeskåler og kar til dyr; dyreaktiverte 
kjæledyrmatere; fuglebrett; fuglebad, ikke byggverk; 
fuglemater; fuglebur for husdyrbruk; hestekammer; 
innendørs terrarier for dyr og innsekter; kammer for dyr; 
matskåler for dyr og kjæledyr; mattrau for dyr; 
plastskuffer til bruk som tissekasser for katter; ringer for 
merking av fugler; vanntrau 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr; dyrefôr; aromatisk sand for 
kjæledyr; Dyrefôr; Dyrestrø Ernæringsblandinger for 
dyr; Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Godbiter 
for dyr, spiselig; Halm; Hundekjeks;Levende dyr; 
Næringsmidler for kjæledyr 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg on online detaljhandel [nettbutikk], 
av alle de forannevnte varer og kosttilskudd og 
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vitaminer til dyr, tannkrem og tannhelsepreparater for 
dyr, hundeposer,  senger for dyr, puter og 
pledd,håndklær, reflekser, lykter, dyrehus- og 
innhegninger, pote og pelspleieartikler, shampo og 
balsam til dyr, salver, kremer, sprayer, 
rengjøringsartikler til hjemmet, kattesand, kattetoalett, 
kloremøbler, dyremøbler: katteluker, treningstilbehør og 
-utstyr til dyr; salg av fôr og utstyr til dyr [dyrebutikk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322744 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207401 
(220) Inndato: 2022.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leketoy Stormberg Inter AS, Avenyen 40, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; dekken, fottøy og hodeplagg for dyr; 
kostymer for dyr; Halsbånd, kobbel og seletøy for dyr; 
tyggebein for hunder ; kobbel for hunder; 
Transportvesker for dyr [bagger]; Vesker til alle formål; 
Fluemasker og fluedekken for dyr; Gamasjer og 
knebeskyttere for dyr; halsebeskytter for dyr; Hårsløyfer 
for kjæledyr; Pisker og seletøy; munnkurver; 
salmakervarer; Transportvesker for dyr [bagger]; 
Vesker til alle formål, 

  Klasse 21   Akvarier; badebur for katter; bærbare tebokser; 
beholdere for fuglemat; børstehansker for dyr; børste 
og børstebinderartikler; bur for dyr og kjæledyr; 
drikkeskåler og kar til dyr; dyreaktiverte 
kjæledyrmatere; fuglebrett; fuglebad, ikke byggverk; 
fuglemater; fuglebur for husdyrbruk; hestekammer; 
innendørs terrarier for dyr og innsekter; kammer for dyr; 
matskåler for dyr og kjæledyr; mattrau for dyr; 
plastskuffer til bruk som tissekasser for katter; ringer for 
merking av fugler; vanntrau. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr; dyrefôr; aromatisk sand for 
kjæledyr; Dyrefôr; Dyrestrø Ernæringsblandinger for 
dyr; Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Godbiter 
for dyr, spiselig; Halm; Hundekjeks;Levende dyr; 
Næringsmidler for kjæledyr. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg on online detaljhandel [nettbutikk], 
av alle de forannevnte varer og kosttilskudd og 
vitaminer til dyr, tannkrem og tannhelsepreparater for 
dyr, hundeposer,  senger for dyr, puter og 
pledd,håndklær, reflekser, lykter, dyrehus- og 
innhegninger, pote og pelspleieartikler, shampo og 
balsam til dyr, salver, kremer, sprayer, 
rengjøringsartikler til hjemmet, kattesand, kattetoalett, 
kloremøbler, dyremøbler: katteluker, treningstilbehør og 
-utstyr til dyr; salg av fôr og utstyr til dyr [dyrebutikk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322745 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207403 
(220) Inndato: 2022.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leketoy Stormberg Inter AS, Avenyen 40, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; dekken, fottøy og hodeplagg for dyr; 
kostymer for dyr; Halsbånd, kobbel og seletøy for dyr; 
tyggebein for hunder ; kobbel for hunder; 
Transportvesker for dyr [bagger]; Vesker til alle formål; 
Fluemasker og fluedekken for dyr; Gamasjer og 
knebeskyttere for dyr; halsebeskytter for dyr; Hårsløyfer 
for kjæledyr; Pisker og seletøy; munnkurver; 
salmakervarer; Transportvesker for dyr [bagger]; 
Vesker til alle formål. 

  Klasse 21   Akvarier; badebur for katter; bærbare tebokser; 
beholdere for fuglemat; børstehansker for dyr; børste 
og børstebinderartikler; bur for dyr og kjæledyr; 
drikkeskåler og kar til dyr; dyreaktiverte 
kjæledyrmatere; fuglebrett; fuglebad, ikke byggverk; 
fuglemater; fuglebur for husdyrbruk; hestekammer; 
innendørs terrarier for dyr og innsekter; kammer for dyr; 
matskåler for dyr og kjæledyr; mattrau for dyr; 
plastskuffer til bruk som tissekasser for katter; ringer for 
merking av fugler; vanntrau. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr; dyrefôr; aromatisk sand for 
kjæledyr; Dyrefôr; Dyrestrø Ernæringsblandinger for 
dyr; Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Godbiter 
for dyr, spiselig; Halm; Hundekjeks;Levende dyr; 
Næringsmidler for kjæledyr. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg on online detaljhandel [nettbutikk], 
av alle de forannevnte varer og kosttilskudd og 
vitaminer til dyr, tannkrem og tannhelsepreparater for 
dyr, hundeposer,  senger for dyr, puter og 
pledd,håndklær, reflekser, lykter, dyrehus- og 
innhegninger, pote og pelspleieartikler, shampo og 
balsam til dyr, salver, kremer, sprayer, 
rengjøringsartikler til hjemmet, kattesand, kattetoalett, 
kloremøbler, dyremøbler: katteluker, treningstilbehør og 
-utstyr til dyr; salg av fôr og utstyr til dyr [dyrebutikk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322746 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207402 
(220) Inndato: 2022.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leketoy Stormberg Inter AS, Avenyen 40, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler; Spill og leker for dyr. 
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  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og 
online detalj- og engroshandel, annonse- og 
reklamevirksomhet av klær, fottøy, hodeplagg i klasse 
25, og spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler og 
spill og leker for dyr i klasse 28; organisering og 
oppstilling av utstilling for andre, av et utvalg varer 
(unntatt transport varer) for at kunder skal kunne se på 
og kjøpe disse varene som forannevnt i klasse 25 og 
28 på en hensiktsmessig måte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322747 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202207400 
(220) Inndato: 2022.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leketoy Stormberg Inter AS, Avenyen 40, 4636 
KRISTIANSAND S, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; dekken, fottøy og hodeplagg for dyr; 
kostymer for dyr; Halsbånd, kobbel og seletøy for dyr; 
tyggebein for hunder ; kobbel for hunder; 
Transportvesker for dyr [bagger]; Vesker til alle formål; 
Fluemasker og fluedekken for dyr; Gamasjer og 
knebeskyttere for dyr; halsebeskytter for dyr; Hårsløyfer 
for kjæledyr; Pisker og seletøy; munnkurver; 
salmakervarer; Transportvesker for dyr [bagger]; 
Vesker til alle formål. 

  Klasse 21   Akvarier; badebur for katter; bærbare tebokser; 
beholdere for fuglemat; børstehansker for dyr; børste 
og børstebinderartikler; bur for dyr og kjæledyr; 
drikkeskåler og kar til dyr; dyreaktiverte 
kjæledyrmatere; fuglebrett; fuglebad, ikke byggverk; 
fuglemater; fuglebur for husdyrbruk; hestekammer; 
innendørs terrarier for dyr og innsekter; kammer for dyr; 
matskåler for dyr og kjæledyr; mattrau for dyr; 
plastskuffer til bruk som tissekasser for katter; ringer for 
merking av fugler; vanntrau. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr; dyrefôr; aromatisk sand for 
kjæledyr; Dyrefôr; Dyrestrø Ernæringsblandinger for 
dyr; Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Godbiter 
for dyr, spiselig; Halm; Hundekjeks;Levende dyr; 
Næringsmidler for kjæledyr. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg on online detaljhandel [nettbutikk], 
av alle de forannevnte varer og kosttilskudd og 
vitaminer til dyr, tannkrem og tannhelsepreparater for 
dyr, hundeposer,  senger for dyr, puter og 
pledd,håndklær, reflekser, lykter, dyrehus- og 
innhegninger, pote og pelspleieartikler, shampo og 
balsam til dyr, salver, kremer, sprayer, 
rengjøringsartikler til hjemmet, kattesand, kattetoalett, 
kloremøbler, dyremøbler: katteluker, treningstilbehør og 
-utstyr til dyr; salg av fôr og utstyr til dyr [dyrebutikk]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322748 
(151) Reg.dato.: 2022.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202208892 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BEVLAB AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Energidrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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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: 0403009 
(151) Int.reg.dato: 1973.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202016691 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GAUTIER FRANCE, 17-19 rue Georges Clémenceau, 
85510 LE BOUPERE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0731607A 
(151) Int.reg.dato: 2000.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202208890 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 New York Pizza Deutschland GmbH, Centroallee 277, 
46047 OBERHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cooked and preserved, ready-to-eat dishes included 

in this class, essentially made with fish, meat and 
vegetables; prepared salads. 

  Klasse 30   Cooked and preserved dishes, included in this class, 
particularly made with Italian pasta; spices, particularly 
spice mixes; sauces, particularly salad dressings and 
seasonings for food. 

  Klasse 35   Services of a franchisor, namely transmission of 
organisational and economic know-how in the field of 
the hotel industry, particularly for delivery services. 

  Klasse 39   Delivery services for the final consumer, namely 
transportation of restaurant goods accompanied with 

supplements and beverages. 
  Klasse 42   Franchisor services, namely transmission of technical 

know-how in the field of the hotel industry, particularly 
for delivery services; providing of food and drink in 
restaurants, snack-bars, self-service restaurants, 
snack-bars of the drive-in kind for motorists (direct 
service at vehicle); catering services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2002.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
 Overdratt fra int. reg. nr. 0731607 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1286347 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202101793 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 WCUP SPORTS NUTRITION, besloten vennootschap, 

Bosveld 20, 9200 DENDERMONDE, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Milk and milk products; edible oils and fats; dried fruit; 
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baked fruit-based snack bars; food preparations, not for 
medical use; extracts for sports nutrition, not included in
other classes; dietetic foods, not for medical use, not 
included in other classes. 

  Klasse 30   Sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations 
made from cereals; energy bars; bread, pastry and 
confectionery; pastry-based food products; pastas; 
prepared meals, also pasta-based; food preparations, 
not for medical use, not included in other classes; food 
extracts for sports nutrition, not included in other 
classes. 

  Klasse 32   Syrups and other preparations for making beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1299264 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202101795 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WCUP SPORTS NUTRITION, besloten vennootschap, 
Bosveld 20, 9200 DENDERMONDE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk and milk products; edible oils and fats; dried fruit; 

baked fruit-based snack bars; food preparations, not for 
medical use; extracts for sports nutrition, not included in
other classes; dietetic foods, not for medical use, not 
included in other classes. 

  Klasse 30   Sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations 
made from cereals; energy bars; bread, pastry and 
confectionery; pastry-based food products; pastas; 
prepared meals, also pasta-based; food preparations, 
not for medical use, not included in other classes; food 
extracts for sports nutrition, not included in other 
classes. 

  Klasse 32   Syrups and other preparations for making beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330048 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115386 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The claimed trademark is a combined mark; the verbal 

element is written in Latin letters «RUNLAB»; the 
figurative element consists of a line, and is located at 
the center of mark. 

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"SPORTIVNYYE TEKHNOLOGII", 53 km Kievskoe 
highway, building 2, building 1, office 7, Bolshiye 
Kolpany village, Gatchinsky district, 188349 
LENINGRAD REGION, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Demonstration of goods; opinion polling; marketing 

studies; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; marketing 
research; marketing; business management of sports 
people; organization of fashion shows for promotional 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; sales promotion for others; 
production of advertising films; writing of publicity texts; 
compilation of statistics; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1417763 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202104953 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.04.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urban Apothecary Limited, Grosvenor House, 
Uppingham Road, LE79HG HOUGHTON-ON-THE-
HILL, LEICESTER, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Abrasive preparations for use on the body; anti-aging 
creams; anti-bacterial face washes (non-medicated-); 
anti-perspirant deodorants; anti-perspirant 
preparations; antiperspirant soap; anti-perspirants; 
antiperspirants [toiletries]; anti-wrinkle cream; aromatic 
essential oils; aromatic oils; aromatic oils for the bath; 
aromatics [essential oils]; aromatics for fragrances; 
aromatics for perfumes; balms (non-medicated-); base 
cream; bath additives (non-medicated-); bath beads; 
bath bombs; bath concentrates (non-medicated-); bath 
creams (non-medicated-); bath crystals; bath crystals 
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(non-medicated-); bath foam; bath foams (non-
medicated-); bath gel; bath gels (non-medicated-); bath 
herbs; bath lotions (non-medicated-); bath oil; bath oils; 
bath oils for cosmetic purposes; bath oils (non-
medicated-); bath pearls (non-medicated-); bath 
powders (non-medicated-); bath preparations (non-
medicated-); bath preparations, not medicated; bath 
salts; bath salts, not for medical purposes; bath soap; 
bathing lotions; baths (cosmetic preparations for -); 
beauty balm creams; beauty care cosmetics; beauty 
creams; beauty creams for body care; beauty lotions; 
beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; blended essential oils; body butter; body cream; 
body cream soap; body creams [cosmetics]; body 
deodorants [perfumery]; body emulsions; body 
glistener; body lotions; body masks; body moisturisers; 
body oil; body oil spray; body paint (cosmetic); body 
powder; body powder (non-medicated-); body scrub; 
body shampoos; body sprays; body sprays [non-
medicated]; body talcum powder; bronzing creams; 
bubble bath; cakes of toilet soap; cleansing creams; 
cleansing foam; cleansing gels; cleansing lotions; 
cleansing masks; cocoa butter for cosmetic purposes; 
cold cream, other than for medical use; cosmetic body 
scrubs; cosmetic eye gels; cosmetic eye pencils; 
cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic 
moisturisers; cosmetic nourishing creams; cosmetic 
oils; cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
body care; cosmetic preparations for the hair and scalp; 
cosmetic products in the form of aerosols for skincare; 
cream cleaners (non-medicated-); cream soaps; cuticle 
cream; day creams; deodorants for body care; 
deodorants, for personal use in the form of sticks; 
deodorants for personal use [perfumery]; deodorants 
for the feet; dry shampoos; dusting powder; eau de 
parfum; eaux de toilette; essences for skin care; 
essential oils; essential oils for cosmetic purposes; 
exfoliant creams; exfoliants; exfoliating scrubs for 
cosmetic purposes; exfoliating scrubs for the body; 
extracts of flowers; extracts of flowers [perfumes]; 
extracts of perfumes; facial cleansers [cosmetic]; facial 
cream; facial moisturisers [cosmetic]; facial scrubs; 
facial scrubs [cosmetic]; facial toners [cosmetic]; facial 
washes [cosmetic]; facial wipes impregnated with 
cosmetics; fragrance preparations; fragrances for 
automobiles; fragrances for personal use; fragrant 
sachets; hand lotion (non-medicated-); hand masks for 
skin care; hand oils (non-medicated-); hand scrubs; 
incense; incense sachets; joss sticks; liquid bath soaps; 
liquid perfumes; liquid soap used in foot bath; liquid 
soaps for hands and face; lotions for cosmetic 
purposes; lotions for face and body care; massage oil; 
massage oils, not medicated; massage waxes; 
moisturiser; moisturisers [cosmetics]; moisturising body 
lotion [cosmetic]; moisturising concentrates [cosmetic]; 
moisturising gels [cosmetic]; moisturising skin creams 
[cosmetic]; moisturising skin lotions [cosmetic]; 
moisturizing milk; natural oils for perfumes; natural 
perfumery; night creams [cosmetics]; non-medicated 
bath oils; non-medicated bath salts; non-medicated 
beauty preparations; non-medicated cleansing creams; 
non-medicated cosmetics; non-medicated creams; non-
medicated foot cream; non-medicated hair lotions; non-
medicated hair shampoos; non-medicated lotions; non-
medicated moisturisers; non-medicated oils; non-
medicated shampoos; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated soaps; non-medicated 
toilet soaps; non-medicated toiletries; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for the 
body [cosmetics]; paper soaps for personal uses; 
perfume; perfume oils; perfume oils for the manufacture 
of cosmetic preparations; perfume water; perfumed 
body lotions [toilet preparations]; perfumed lotions 
[toilet preparations]; perfumed potpourris; perfumed 
powder; perfumed sachets; perfumed soap; perfumed 
talcum powder; perfumed tissues; perfumed toilet 
waters; perfumed water; perfumery; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; perfumes; 
perfumes for cardboard; perfumes for ceramics; 

pomades for cosmetic purposes; pomanders [aromatic 
substances]; potpourris [fragrances]; sachets for 
perfuming linen; scented bathing salts; scented body 
lotions; scented ceramic stones; scented linen sprays; 
scented oils; scented pine cones; scented sachets; 
scented soaps; scented toilet waters; scented water; 
scented wood; scents; shampoos; shampoos for 
personal use; shower and bath foam; shower and bath 
gel; shower creams; shower foams; shower gel; skin 
balms [cosmetic]; skin balms (non-medicated-); skin 
care lotions [cosmetic]; skin care oils [non-medicated]; 
skin cleaners [non-medicated]; skin cleansers 
[cosmetic]; skin cleansers [non-medicated]; skin 
cleansing cream; skin cleansing cream [non-
medicated]; skin cleansing lotion; skin conditioners; 
skin conditioning creams for cosmetic purposes; skin 
cream; skin creams [cosmetic]; skin creams [non-
medicated]; skin emollients; skin emollients [non-
medicated]; skin fresheners; skin lotion; skin masks 
[cosmetics]; skin moisturizer masks; skin moisturizers; 
skin toners; skin tonics [non-medicated]; soap; soap 
(antiperspirant -); soap (cakes of -); soap (deodorant -); 
soap pads; soap solutions; soaps; soaps in liquid form; 
soapy gels; synthetic musk; synthetic perfumery; talc; 
talc [toiletries]; talcum powder; talcum powder, for toilet 
use; toiletries; washing creams; washing liquids; 
washing powder; washing preparations; washing 
preparations for personal use. 

  Klasse 4   Candles containing insect repellent; candles for use 
as nightlights; candles for use in the decoration of 
cakes; candles for lighting; candles for absorbing 
smoke; candles in tins; candles and wicks for candles 
for lighting; candles for night lights; candles (perfumed -
); candles (christmas tree -); candles and wicks for 
lighting; candles; beeswax; beeswax for use in the 
manufacture of candles; candle assemblies; candles; 
church candles; paraffin; paraffin wax; perfumed 
candles; scented candles; special occasion candles; 
table candles; vegetable wax; wax for making candles; 
wax [raw material]; wicks; wicks for candles; wicks for 
candles for lighting; wicks for lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1468607 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201907244 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.30 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.13, EM, 017955466 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rosita Giersch, 34, rue Grimaldi, 98000 MONACO, 
Monaco 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
advertising, marketing and promotional consultancy, 
advisory and assistance services; online advertising; 
advertising services provided via the Internet; market 
research for advertising; analysis of advertising 
response; advertising services relating to the 
recruitment of personnel. 

  Klasse 38   Electronic communication by means of chatrooms, 
chat lines and Internet forums; providing Internet 
chatrooms; providing an online interactive bulletin 
board. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1500512 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201915845 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.11.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.11, DE, 

302019008797.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DigiKoo GmbH, Kruppstrasse 5, 45128 ESSEN, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Data processing; computerised file management; 
providing business information, also via internet, the 
cable network or other forms of data transfer; 
commercial information agencies [provides business 
information, eg, marketing or demographic data]; 
business advisory and information services; economic 
consulting and information for the industrial and 
commercial sectors for planning projects in different 
sectors of one or several companies; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; advisory services for business management; 
consultancy relating to business analysis; business 
consultancy and information; professional business 
consulting; assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business management; 
assistance and consultancy services in the field of 
business management of companies in the energy 
sector; provision of computerised data relating to 
business; collection of data; computerised data 
processing; compilation and systemisation of 
information and data; compilation of information into 
computer databases; collection and systematization of 
business data; assessment analysis relating to 
business management; statistical analysis and 
reporting services for business purposes; cost price 
analysis in the field of energy procurement and energy 
supplying; market analysis, in particular in the energy 
and industrial sector; presentation of goods and 
services. 

  Klasse 38   Data transmission and data broadcasting; 
transmission of data via the Internet; digital 
transmission of data; digital transmission of data via the 
Internet; electronic transmission of messages and data. 

  Klasse 42   Data mining; advisory and consultancy services 
relating to urban planning; advisory services relating to 
the use of energy; advisory services relating to energy 
efficiency; technical data analysis services; material 
testing for fault detection; evaluation of results from 
quality control tests conducted on goods and services; 
technological consultancy in the field of energy 
generation, energy consumption and energy 
distribution; technical consultancy in the field of energy 
saving, environmentally friendly and/or efficient energy 
generation for consumers and businesses; technical 
consultancy in the energy and industrial sector; 
technical planning and technical project management 
relating to energy sector; technical advice in connection 
with energy-saving measures; energy auditing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1525485 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202004933 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.16 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.17, JP, 2019-076122 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 2-3, Marunouchi 3-
Chome, Chiyoda-ku, 1008332 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Cell phone straps; cases for mobile phones; video 
game programs; virtual reality game software; headsets 
for virtual reality games; downloadable image files; 
prerecorded DVDs; prerecorded compact discs; 
prerecorded videotapes; virtual flight training simulators 
installed in ground facilities; virtual flight training 
simulators installed in aircrafts; goggles for aircraft 
pilots; aeronautical radio communication machines and 
apparatus; electric wires and cables; life saving 
apparatus and equipment; fire extinguishers; fireplugs; 
fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire 
protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms, anti-
theft warning apparatus; protective helmets; game 
programs for arcade video game machines; simulators 
for the steering and control of vehicles; sports training 
simulators; measuring or testing machines and 
instruments; electrical cells and batteries; 
telecommunication machines and apparatus; personal 
digital assistants; data processing equipment and 
peripheral equipment therefor; computer programs; 
fireproof garments; disaster prevention hoods; 
spectacles, eyeglasses, goggles; consumer video 
game programs; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; recorded video discs and video tapes; 
electronic publications, downloadable; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; decorative magnets; ticket dispensers; 
reflective safety vests; protection devices for personal 
use against accidents; visors for helmets; compact 
discs [read-only memory]; memory cards for video 
game machines. 

  Klasse 12   Aircraft used solely for flight in Earth`s troposhere and 
stratosphere; structural parts for aircraft; empennages; 
aircraft landing gear wheels; tires for wheels of aircraft; 
inner tubes for aircraft tires; bodies for aircraft; fuel 
tanks for aircraft; aircraft landing gears; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; structural parts 
for airplanes; military vehicles for transport; sleeping 
berths for vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; horns for vehicles; vehicle seats; doors for 
vehicles; windows for vehicles; head-rests for vehicle 
seats. 

  Klasse 14   Key holders; badges of precious metal; pendants; 
ornaments of precious metal in the nature of jewelry; 
commemorative shields of precious metal; jewelry 
boxes; prize cups of precious metals, trophies [prize 
cups]; commemorative shields; ornaments of precious 
metal in the nature of jewelry, other than cuff links; cuff 
links; shoe ornaments of precious metal; clocks and 
watches; works of art of precious metal; coins; 
talisman; bonnet pins, not of precious metal. 

  Klasse 16   Graphic prints; stationery; printed matter; towels of 
paper; handkerchiefs of paper; sealing wax; industrial 
packaging containers of paper; bags [pouches] of 
plastics, for packaging; food wrapping plastic film for 
household use; garbage bags of paper for household 
purposes; garbage bags of plastics for household 
purposes; banners of paper; flags of paper; hygienic 
hand towels of paper; table napkins of paper; hand 
towels of paper; shipping tags; paper and cardboard; 
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paintings and calligraphic works; photographs [printed]; 
photograph stands; sealing compounds for stationery 
purposes; modelling materials; office requisites, except 
furniture; glitter for stationery purposes; photo-
engravings; drawing pens; drawing materials; drawing 
sets; compasses for drawing; drawing rulers; square 
rulers for drawing; T-squares for drawing; drawing 
boards; fabrics for bookbinding; bookbinding cloth; 
bibs, sleeved, of paper; bibs of paper; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; absorbent 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; packing paper; bottle envelopes of paper or 
cardboard; bottle wrappers of paper or cardboard; 
wrapping paper; cardboard tubes; viscose sheets for 
wrapping; plastic film for wrapping; elastic bands for 
offices; table linen of paper; hygienic paper; drawer 
liners of paper, perfumed or not; cabinets for stationery 
[office requisites]; bookends; tablecloths of paper; table 
runners of paper; portraits; signboards of paper or 
cardboard; placards of paper or cardboard; holders for 
checkbooks; money clips; passport holders; architects' 
models; plastics for modelling; paper sheets 
[stationery]; writing paper; diagrams; postcards; 
Japanese fortune slip. 

  Klasse 21   Drinking cups; dishware; unworked or semi-worked 
glass, not for building; cosmetic and toilet utensils, 
other than electric tooth brushes; industrial packaging 
containers of ceramics; glass stoppers; glass covers 
and lids for industrial packaging containers; plastic 
bottles for packaging; drinking flasks for travellers; 
vacuum bottles; cookware; clothes brushes; piggy 
banks; boxes of metal, for dispensing paper towels; 
soap dispensers; toilet paper holders; flower vases; 
upright signboards of glass or ceramic; shoe brushes; 
shoe horns; shoe shine cloths; shoe shine sponges and 
cloths; shoe trees; crystal [glassware]; painted 
glassware; boxes of glass; porcelain ware; 
earthenware; pottery; majolica; ceramics for household 
purposes; cookie jars; coffee services [tableware]; 
tableware, other than knives, forks and spoons; tea 
services [tableware]; fitted picnic baskets, including 
dishes; kitchen utensils. 

  Klasse 24   Towels of textile; handkerchiefs of textile; household 
linen; woven textile goods for personal use; table 
napkins of textile; dish towels for drying; banners and 
flags, not of paper; seat covers of textile; wall hangings 
of textile; draperies [thick drop curtains]; labels of 
textile. 

  Klasse 25   Ready-made clothing; shirts; sweaters; parkas; non-
Japanese style outerclothing; coats; long sleeve 
pullovers; woven shirts; nightwear; underwear; bathing 
suits; bathing caps; camisoles; tank tops; tee-shirts; 
Japanese traditional clothing; sleep masks; aprons 
[clothing]; neck scarfs [mufflers]; socks; gaiters; fur 
stoles; shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); 
Japanese style socks covers (Tabi covers); gloves and 
mittens [clothing]; neckties; neckerchieves; bandanas 
[neckerchiefs]; thermal supporters [clothing]; mufflers; 
ear muffs [clothing]; nightcaps; hats; garters; sock 
suspenders; trouser straps, suspenders [braces]; 
waistbands; belts [clothing]; shoes and boots [other 
than special footwear for sports]; Japanese style 
wooden clogs (geta); Japanese style sandals (zori); 
masquerade costumes; waterproof clothing; uniforms. 

  Klasse 26   Ornamental adhesive patches for jackets; ornamental 
novelty badges [buttons]; tapes [haberdashery]; 
ribbons; armband for holding sleeves; insignias for 
wear, not of precious metal; clothing buckles; badges 
for wear, not of precious metal; brooches for clothing; 
special sash clips for obi (obi-dome); brassards; sewing 
kits; arm bands [clothing accessories]. 

  Klasse 28   Card games; jigsaw puzzles; video game machines; 
toy brooches; dolls; stacking toys; remote-controlled 
toys; apparatus for games; Japanese dice games 
(sugoroku); controllers for game consoles; joysticks for 
video games; hand-held consoles for playing video 
games; novelty toys for playing jokes; trading cards for 
games; playing balls; gloves for games; confetti. 

  Klasse 37   Aircraft maintenance or repair and providing 
information relating thereto; repair of aerial navigation 
equipment; vehicle breakdown repair services; vehicle 
maintenance. 

  Klasse 42   Computer programming; technological advice relating 
to computers, automobiles and industrial machines; 
rental of computers; providing computer programs on 
data networks; design of computer programs and 
software relating to aircraft; aircraft design services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527725 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202005592 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.19, GB, 

UK00003429802 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 National Westminster Bank plc, 250 Bishopsgate, 

EC2M 4AA LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services; charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, 
debit cards; computer software and publications in 
electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the Internet (including web pages 
and web sites); computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, computer networks 
and the Internet; computer software to enable 
searching of data; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; hand-held devices for payment and 
value exchange services and for other personal 
information services; ATM (Automated Teller Machine) 
cards, access cards, identification cards, integrated 
chip cards and pre-paid cards and supporting systems 
related thereto; ATM machines, point of sale card 
readers, remote access devices; data carriers; 
computer hardware and software for the provision of 
banking services, financial services, bank account 
management services, monetary transfer services, 
payment services, financial analysis and financial 
reports, financial management services, and 
information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data 
relating to the aforegoing; publications, newsletters, 
magazines, periodicals, pamphlets and leaflets, all in 
electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the Internet (including web sites); 
publications, newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets and leaflets, all in digital or electronic format, 
or provided by CD-ROM or diskette. 
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  Klasse 16   Paper and advertising materials; printed matter, 
stationery, newspapers, periodicals and cheque books; 
printed publications, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets; plastic cards (other than encoded 
or magnetic); plastic covered cards bearing printed 
matter. 

  Klasse 35   Accounting services; book-keeping; payroll 
preparations; business appraisals, enquiries, 
investigations, research and business management 
advice; business management consulting; advertising 
and promotion services and information services 
relating thereto; business and commercial information 
services, all provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network 
or the Internet; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; business management 
services; business advisory services; compilation of 
directories for publishing on global computer networks 
or the Internet; compilation of advertisements for use 
on or as web pages or web sites on global computer 
networks or the Internet; provision of space on web 
sites for advertising goods and services; business 
administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business planning; market 
analysis and research; data collection and processing; 
personnel (payroll) services; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services; publication of advertising material. 

  Klasse 36   Financial services; banking services; monetary 
transfer; payment services; automated banking 
services; home banking; internet banking; savings 
services; bill payment services; payment and credit 
services; credit card, debit card, charge card, cash card 
and bank card services; cash management; safe 
deposit services; bankers' clearing services; account 
debiting services; personnel (payroll) services; escrow 
services; cheque encashment services; credit 
brokerage; automatic cash dispensing services, 
automatic teller machine services; insurance services; 
financing of loans; loans (financial) against security; 
financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management 
services; brokers and agents (for bonds and other 
securities); financial consultation services; investment 
advice; financial guarantees (surety services); financial 
analysis and providing reports; financial information 
services; financial research services; financing services 
(securing funds for others); financial advisory services; 
services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial 
affairs; computerised financial services; advice and 
enquiries regarding credit; financial services for the 
provision of credit; acceptance of deposits; discount of 
bills (notes); domestic remittance, liability guarantee, 
acceptance of bills, lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; trustee services; 
trusteeship of money; futures contracts; securities, 
monetary claims, personal property, land, land fixture 
surface rights and land leasing rights; money 
exchange, foreign exchange transactions, currency 
exchange services, travellers cheque services; letter of 
credit-related business, securities trading, index 
fixtures, securities options, overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance 
brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance, claim adjustment for non-life 
insurance, non-life insurance underwriting, insurance 
actuarial services; mortgage services; information 
relating to financial, banking, insurance, economic and 
investment services provided on-line (not-
downloadable); share registration services; advisory, 
consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services. 

  Klasse 41   Education and entertainment services; electronic 
publications provided on-line (not downloadable); 
organisation of sporting events and competitions; 
arranging and conducting of seminars, congresses, 

conventions, conferences and exhibitions; education 
and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of 
printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, 
financial, insurance, economic and investment on-line 
(not downloadable); advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web 
sites on the Internet; data storage; advisory, 
consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of 
computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527768 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202005601 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.13, GB, 

UK00003466701 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 National Westminster Bank plc, 250 Bishopsgate, 

EC2M 4AA LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services; charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, 
debit cards; computer software and publications in 
electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet (including web pages 
and web sites); computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, computer networks 
and the internet; computer software to enable 
searching of data; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; hand-held devices for payment and 
value exchange services and for other personal 
information services; ATM (Automated Teller Machine) 
cards, access cards, identification cards, integrated 
chip cards and pre-paid cards and supporting systems 
related thereto; ATM machines, point of sale card 
readers, remote access devices; data carriers; 
computer hardware and software for the provision of 
banking services, financial services, bank account 
management services, monetary transfer services, 
payment services, financial analysis and financial 
reports, financial management services, and 
information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data 
relating to the aforegoing; publications, newsletters, 
magazines, periodicals, pamphlets and leaflets, all in 
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electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet (including web sites); 
publications, newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets and leaflets, all in digital or electronic format, 
or provided by CD-ROM or diskette. 

  Klasse 16   Paper and advertising materials; printed matter, 
stationery, newspapers, periodicals and cheque books; 
printed publications, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets; plastic cards (other than encoded 
or magnetic); plastic covered cards bearing printed 
matter. 

  Klasse 35   Accounting services; book-keeping; payroll 
preparations; business appraisals, enquiries, 
investigations, research and business management 
advice; business management consulting; advertising 
and promotion services and information services 
relating thereto; business and commercial information 
services, all provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network 
or the internet; compilation of advertisements for use as 
web pages on the Internet; business management 
services; business advisory services; compilation of 
directories for publishing on global computer networks 
or the Internet; compilation of advertisements for use 
on or as web pages or web sites on global computer 
networks or the Internet; provision of space on web 
sites for advertising goods and services; business 
administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business planning; market 
analysis and research; data collection and processing; 
personnel (payroll) services; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services; publication of advertising material. 

  Klasse 36   Financial services; banking services; monetary 
transfer; payment services; automated banking 
services; home banking; internet banking; savings 
services; bill payment services; payment and credit 
services; credit card, debit card, charge card, cash card 
and bank card services; cash management; safe 
deposit services; bankers' clearing services; account 
debiting services; escrow services; cheque encashment 
services; credit brokerage; automatic cash dispensing 
services, automatic teller machine services; insurance 
services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services; capital 
investment services; trustee services; financial 
management services; brokers and agents (for bonds 
and other securities); financial consultation services; 
investment advice; financial guarantees (surety 
services); financial analysis and providing reports; 
financial information services; financial research 
services; financing services (securing funds for others); 
financial advisory services; services for the provision 
and purchase of financial and/or credit information; 
administration of financial affairs; computerised 
financial services; advice and enquiries regarding 
credit; financial services for the provision of credit; 
acceptance of deposits; discount of bills (notes); 
domestic remittance, liability guarantee, acceptance of 
bills, lending securities, acquisition and transfer of 
monetary claims; trustee services; trusteeship of 
money; futures contracts; securities, monetary claims, 
personal property, land, land fixture surface rights and 
land leasing rights; money exchange, foreign exchange 
transactions, currency exchange services, travellers 
cheque services; letter of credit-related business, 
securities trading, index fixtures, securities options, 
overseas market securities futures, underwriting 
securities, selling securities, handling subscriptions and 
offerings of securities, providing stock market 
information, life insurance brokerage, life insurance 
underwriting, agencies for non-life insurance, claim 
adjustment for non-life insurance, non-life insurance 
underwriting, insurance actuarial services; mortgage 
services; information relating to financial, banking, 
insurance, economic and investment services provided 
on-line (not-downloadable); share registration services; 
advisory, consultancy and information services relating 
to all of the aforesaid services. 

  Klasse 41   Education and entertainment services; electronic 
publications provided on-line (not downloadable); 
organisation of sporting events and competitions; 
arranging and conducting of seminars, congresses, 
conventions, conferences and exhibitions; education 
and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of 
printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, 
financial, insurance, economic and investment on-line 
(not downloadable); advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web 
sites on the Internet; data storage; advisory, 
consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of 
computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527815 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202005609 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.19, GB, 

UK00003429799 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 National Westminster Bank plc, 250 Bishopsgate, 

EC2M 4AA LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services; charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, 
debit cards; computer software and publications in 
electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet (including web pages 
and web sites); computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, computer networks 
and the internet; computer software to enable 
searching of data; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; hand-held devices for payment and 
value exchange services and for other personal 
information services; ATM (Automated Teller Machine) 
cards, access cards, identification cards, integrated 
chip cards and pre-paid cards and supporting systems 
related thereto; ATM machines, point of sale card 
readers, remote access devices; data carriers; 
computer hardware and software for the provision of 
banking services, financial services, bank account 
management services, monetary transfer services, 
payment services, financial analysis and financial 
reports, financial management services, and 
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information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data 
relating to the aforegoing; publications, newsletters, 
magazines, periodicals, pamphlets and leaflets, all in 
electronic form supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet (including web sites); 
publications, newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets and leaflets, all in digital or electronic format, 
or provided by CD-ROM or diskette. 

  Klasse 16   Paper and advertising materials; printed matter, 
stationery, newspapers, periodicals and cheque books; 
printed publications, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets; plastic cards (other than encoded 
or magnetic); plastic covered cards bearing printed 
matter. 

  Klasse 35   Accounting services; book-keeping; payroll 
preparations; business appraisals, enquiries, 
investigations, research and business management 
advice; business management consulting; advertising 
and promotion services and information services 
relating thereto; business and commercial information 
services, all provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network 
or the internet; compilation of advertisements for use as 
web pages on the internet; business management 
services; business advisory services; compilation of 
directories for publishing on global computer networks 
or the internet; compilation of advertisements for use on 
or as web pages or web sites on global computer 
networks or the internet; provision of space on web 
sites for advertising goods and services; business 
administration services for the processing of sales 
made on the internet; business planning; market 
analysis and research; data collection and processing; 
personnel (payroll) services; advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services; publication of advertising material. 

  Klasse 36   Financial services; banking services; monetary 
transfer; payment services; automated banking 
services; home banking; internet banking; savings 
services; bill payment services; payment and credit 
services; credit card, debit card, charge card, cash card 
and bank card services; cash management; safe 
deposit services; bankers' clearing services; account 
debiting services; personnel (payroll) services; escrow 
services; cheque encashment services; credit 
brokerage; automatic cash dispensing services, 
automatic teller machine services; insurance services; 
financing of loans; loans (financial) against security; 
financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management 
services; brokers and agents (for bonds and other 
securities); financial consultation services; investment 
advice; financial guarantees (surety services); financial 
analysis and providing reports; financial information 
services; financial research services; financing services 
(securing funds for others); financial advisory services; 
services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial 
affairs; computerised financial services; advice and 
enquiries regarding credit; financial services for the 
provision of credit; acceptance of deposits; discount of 
bills (notes); domestic remittance, liability guarantee, 
acceptance of bills, lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; trustee services; 
trusteeship of money; futures contracts; securities, 
monetary claims, personal property, land, land fixture 
surface rights and land leasing rights; money 
exchange, foreign exchange transactions, currency 
exchange services, travellers cheque services; letter of 
credit-related business, securities trading, index 
fixtures, securities options, overseas market securities 
futures, underwriting securities, selling securities, 
handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance 
brokerage, life insurance underwriting, agencies for 
non-life insurance, claim adjustment for non-life 
insurance, non-life insurance underwriting, insurance 
actuarial services; mortgage services; information 

relating to financial, banking, insurance, economic and 
investment services provided on-line (not-
downloadable); share registration services; advisory, 
consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services. 

  Klasse 41   Education and entertainment services; electronic 
publications provided on-line (not downloadable); 
organisation of sporting events and competitions; 
arranging and conducting of seminars, congresses, 
conventions, conferences and exhibitions; education 
and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of 
printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, 
financial, insurance, economic and investment on-line 
(not downloadable); advisory, consultancy and 
information services relating to all of the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web 
sites on the internet; data storage; advisory, 
consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of 
computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1532884 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006870 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SureFlap Ltd, Ground Floor, Building 2030, Cambourne 
Business Park, Cambourne, CB236DW CAMBRIDGE, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Automatic feeding apparatus; electronic feeders for 
animals; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Electronic identification apparatus; electronic 
components for identification apparatus; computer 
chips; microchips; electronic tagging; computer 
software relating to pets, pet products and the care of 
pets; remote control transmitters; electric and electronic 
keys and switches; implanted or external electronic 
identification devices for animals; electronic scanners; 
reader devices for sending a radio frequency signal to a 
transponder in an animal for identification purposes; 
computer software, namely software for integrating 
location signal data from identification devices located 
on animals and maps, software for registering, 
monitoring, and locating animals having identification 
devices; magnetic data carrying media; electronic 
identification systems for identifying animals; electronic 
identity tags for use in identifying animals; encoders for 
encoding the aforesaid tags; readers for reading the 
aforesaid tags; scanners for use with the aforesaid 
tags; integrated circuits for use with the aforesaid tags; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; plastic 
containers for dispensing food to pets; pet feeding and 
drinking bowls; feeding equipment for animals; time 
controlled pet feeders; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1540987 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202008989 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SureFlap Ltd, Ground Floor, Building 2030, Cambourne 
Business Park, Cambourne, CB236DW CAMBRIDGE, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Door furniture made of non-precious metals; door 
fittings made of non-precious metals; pet doors; locks 
(other than electric locks); pet doors with locks; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Electronic identification apparatus; electronic 
components for identification apparatus; computer 
chips; microchips; electronic tagging; computer 
software relating to pets, pet products and the care of 
pets; remote control transmitters; electric and electronic 
keys and switches; implanted or external electronic 
identification devices for animals; electronic scanners; 
reader devices for sending a radio frequency signal to a 
transponder in an animal for identification purposes; 
computer software, namely software for integrating 
location signal data from identification devices located 
on animals and maps, software for registering, 
monitoring, and locating animals having identification 
devices; magnetic data carrying media; electronic 
identification systems for identifying animals; electronic 
identity tags for use in identifying animals; encoders for 
encoding the aforesaid tags; readers for reading the 
aforesaid tags; scanners for use with the aforesaid 
tags; integrated circuits for use with the aforesaid tags; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 19   Non-metallic pet doors, for cats and dogs; non-
metallic pet doors with mechanical locks; non-metallic 
pet doors with magnetically-operated locks; non-
metallic pet doors with electrically-operated locks; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1542008 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202009260 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.07.23 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.28, EM, 018088428 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DRYROBE LIMITED, Unit 4 Velator Way, EX332FB 
BRAUNTON, DEVON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Car seat covers; vehicle seat covers; covers (seat -) 

for vehicles; coverings for car seats; loose seat covers 
[shaped] for vehicle seats; car seat covers [shaped or 
fitted]; seat covers [shaped] for use in automobiles. 

  Klasse 14   Charms for key chains; charms for key rings; key rings 
and key chains, and charms therefor; key chains; 
lanyards for wear, namely as a key chains; lanyards 
[cords] for wear to hold keys. 

  Klasse 16   Gift cards; cardboard gift boxes; gift boxes made of 
cardboard; printed matter; gift bags; paper bags; plastic 
bags for general use; newsletters; stickers; decals; 
stationery. 

  Klasse 18   Bags; travel bags; traveling bags; travelling bags; all-
purpose athletic bags; all purpose sport bags; athletic 
bags; bags for sports; bags for travel; bags (garment -) 
for travel; beach bags; flexible bags for garments; gym 
bags; luggage, bags, wallets and other carriers; 
towelling bags; tote bags; drawstring bags; drawstring 
pouches; waterproof bags. 

  Klasse 24   Towelling material; towelling [textile]; towelling 
coverlets; towels; towel sheet; beach towels; quilts of 
towel; shrouds; towelling coverlets; waterproofed textile 
piece goods; towels of textiles; face towels. 

  Klasse 25   Headgear; footwear; hats; beanies; beanie hats; sun 
hats; neckwear; neck tubes; waterproof jackets; 
waterproof clothing; windproof jackets; windproof 
clothing; sports clothing; articles of sports clothing; 
sports garments; clothes for sport; sandals and beach 
shoes; anoraks; aprons [clothing]; articles of outer 
clothing; cagoules; capes; coveralls; hooded tops; 
hoods [clothing]; outer clothing; outerwear; overalls; 
overcoats; quilted jackets [clothing]; tunics; surfwear 

  Klasse 26   Accessories for apparel, sewing articles and 
decorative textile articles, namely badges for wear, not 
of precious metal and embroidered badges; patches for 
clothing; patches (heat adhesive -) for decoration of 
textile articles [haberdashery]; heat adhesive patches; 
embroidered patches for clothing; embroidered 
patches; decoration of textile articles (heat adhesive 
patches for -) [haberdashery]; cloth patches for 
clothing; ornamental cloth patches. 

  Klasse 35   Retail, wholesale and online retail services in relation 
to the sale of car seat covers, vehicle seat covers, 
covers (seat -) for vehicles, coverings for car seats, 
loose seat covers [shaped] for vehicle seats, car seat 
covers [shaped or fitted], seat covers [shaped] for use 
in automobiles, charms for key chains, charms for key 
rings, key rings and key chains, and charms therefor, 
key chains, gift cards, cardboard gift boxes, gift boxes 
made of cardboard, printed matter, gift bags, paper 
bags, plastic bags for general use, newsletters, 
stickers, decals, stationery, bags, travel bags, traveling 
bags, travelling bags, all-purpose athletic bags, all 
purpose sport bags, athletic bags, bags for sports, bags 
for travel, bags (garment -) for travel, beach bags, 
flexible bags for garments, gym bags, luggage, bags, 
wallets and other carriers, towelling bags, tote bags, 
drawstring bags, drawstring pouches, waterproof bags, 
towelling material, towelling [textile], towelling coverlets, 
towels, towel sheet, beach towels, quilts of towel, 
shrouds, towelling coverlets, waterproofed textile piece 
goods, towels of textiles, face towels, headgear, 
footwear, hats, beanies, beanie hats, sun hats, 
neckwear, neck tubes, waterproof jackets, waterproof 
clothing, windproof jackets, windproof clothing, sports 
clothing, articles of sports clothing, sports garments, 
clothes for sport, sandals and beach shoes, 
accessories for apparel, sewing articles and decorative 
textile articles, patches for clothing, patches (heat 
adhesive -) for decoration of textile articles 
[haberdashery], heat adhesive patches, embroidered 
patches for clothing, embroidered patches, decoration 
of textile articles (heat adhesive patches for -) 
[haberdashery], cloth patches for clothing, ornamental 
cloth patches, lanyards for wear, lanyards [cords] for 
wear, anoraks, aprons [clothing], articles of outer 
clothing, cagoules, capes, coveralls, hooded tops, 
hoods [clothing], outer clothing, outerwear, overalls, 
overcoats, quilted jackets [clothing], tunics, surfwear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1566209 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202016304 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.24 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.31, NZ, 1139853 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIFLOW SWITCH 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The word "optiflow" contained in the mark has no 
meaning and therefore cannot be translated. The 
English word "switch" in the mark can be translated into 
French as "commutateur". 

(730) Innehaver: 
 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED, 15 

Maurice Paykel Place, East Tamaki, 2013 AUCKLAND, 
New Zealand 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical and surgical equipment for the purpose of 

delivering humidification and/or oxygen therapy; 
anaesthesia respiratory apparatus; capnography 
apparatus; humidification apparatus for medical or 
surgical purposes; anaesthetic and respiratory 
apparatus and instruments including respiratory gas 
mixing apparatus for medical use; invasive and non-
invasive ventilation apparatus and instruments for 
medical or surgical purposes; breathing tubes used in 
the delivery of air and gases to and away from patients 
for medical or surgical purposes; nasal cannula for 
respiratory purposes; collapsible cannula for respiratory 
purposes; facial masks, oral masks, nasal masks, nasal 
interfaces, all being for respiratory purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1566628 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202016348 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kedalion Therapeutics, Inc., Suite C, 1490 O'Brien 
Drive, CA94025 MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical devices, namely, instruments to deliver a 
medical composition to an eye; apparatuses for 
delivering a medical composition to an eye. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1573919 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202101384 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.04 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.16, EM, 018255875 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CelVivo ApS, Middelfartvej 469, 5491 
BLOMMENSLYST, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Automated cell culture incubators, including remote 

monitoring and control software [laboratory apparatus]; 
bioreactor for cell culturing; disposable plastic 
bioreactors for cell culture; cell culture apparatus for 
laboratory use.  

  Klasse 10   Automated cell culture incubators, including remote 
monitoring and control software [medical apparatus]; 
cell culture instruments for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1574044 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202101404 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teenage Engineering AB, Virkesvägen 3A, 12030 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electronic circuit cards; integrated circuit cards and 
components; computer peripheral equipment; 
integrated circuit cards with LCD screen featuring 
cartoon animation, audio input, audio output, and 
speaker; integrated circuit cards with LCD screen 
featuring cartoon animation; cases for circuit cards; 
consumer electronic products, namely, integrated 
circuit cards with LCD screen featuring cartoon 
animation; consumer electronic products, namely, 
integrated circuit cards with LCD screen featuring 
cartoon animation, audio input, audio output, and 
speaker; user interfaces, namely, an electric control 
panel for electrotechnical and electronic devices. 

  Klasse 35   Retail store services and online retail store services in 
connection with integrated circuit cards and 
components; retail store services and online retail store 
services in connection with circuit card protective 
cases; retail store services and online retail store 
services in connection with consumer electronic 
products, namely, integrated circuit cards with LCD 
screen featuring cartoon animation; retail store services 
and online retail store services in connection with 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, hoodies, 
dresses, tank tops, shirts, and headwear; retail store 
services and online retail store services in connection 
with stickers, notebooks, bags, and mobile phone 
cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1574312 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202101620 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, US, 90393368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Burger King Corp, 5707 Blue Lagoon Drive, FL33126 
MIAMI, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Restaurant services; fast-food restaurant services; 
quick service restaurant services; providing prepared 
meals; preparation of food and meals for consumption 
on or off the premises. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1574446 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202101640 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.08, BX, 1426715 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Catawiki B.V., Overcingellaan 5, 9401LA ASSEN, 

Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising, publicity and sales promotion services; 
distribution of advertising and promotional material; 
rental of advertising space; providing on-line auction 
services; business intermediary services in the field of 
buying and selling products; arranging commercial 
transactions, for others, via online shops; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods; 
organization of events, exhibitions and fairs for 
commercial, promotional and advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1574774 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202101699 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.03, AU, 2073077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Megan Hess Pty Ltd, PO Box 76, Vic3207 PORT 
MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated toilet preparations, perfumes and 

perfumery, cosmetics, soaps, shampoos, bubble bath, 
shower gels, toothpastes, cleaning preparations, cotton 
wool for cosmetic purposes, hair care preparations, 
toilet and cosmetic articles, non-medicated talcum 
powder; non-medicated hair lotions. 

  Klasse 8   Cutlery for use by infants and children. 
  Klasse 9   Motion picture films; downloadable publications in 

electronic form, supplied on-line from computer 
databases, from the internet or any other 
communications network; computerised video games 
software; electronic video game software; interactive 
software and associated hardware featuring 
entertainment; electronic publications recorded on 
computer media; downloadable audio and video 
recordings and files featuring music, comedy, drama, 
action, adventure and/or animation; computer programs 
(downloadable software); downloadable ring tones; 
sound, video and data recordings; films for display; 
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cinematographic films; projection apparatus; sound and 
music generating apparatus; video recording and 
reproduction apparatus; computer programs 
(downloadable software), cameras; calculating 
machines; sunglasses; texts encoded in film/fiche form; 
tapes, discs and records, all being or for recordal of 
sound, video and data; storage and memory devices; 
compact discs, discs, cassettes and cartridges for all 
the aforesaid goods; animated films; films prepared for 
exhibition; films and programmes prepared for 
television and cinema; video and data recordings and 
carriers, including video tapes and dvds; pre-recorded 
films incorporated into discs, dvds, cds, laser discs, 
video tapes and cassettes; apparatus for the storage, 
reproduction, transmission or projection of sound 
and/or images; video recordings and sound recordings 
in electronic form downloadable from the internet. 

  Klasse 16   Paper, cardboard, articles of cardboard for packaging; 
articles of cardboard in the form of boxes, cartons and 
containers; books, magazines and comics, printed 
matter, printed publications, stationery, pens, pencils, 
markers and crayons, cases for pens, pencils, markers 
and crayons, erasers, rulers and pencil sharpeners, 
pictures, photographs and prints, posters, artists' 
implements and materials, printing stamps and ink 
pads, memo and notice boards of paper or cardboard, 
instructional and teaching materials, decalcomanias 
and stickers, greetings cards and postcards, book 
marks, paper coasters; book ends, paper weights, 
knitting, embroidery and clothing patterns, calendars 
and diaries; height charts; writing materials, bookplates 
and bookmarks, wrapping paper, gift tags; table cloths, 
table mats and table napkins of paper; tissues, paper 
towels; paper gift bags; decorations of paper. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; umbrellas, parasols. 
  Klasse 20   Furniture, mirrors and photograph frames, figurines 

(statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; cushions; 
pillows, bedding (except linen); bookshelves, door 
plates (non-metallic), coat hooks and hangers, mobiles, 
beds, cribs and cots, high chairs, travel cots; works of 
art of wood, wax, plaster or plastic; blinds (indoor). 

  Klasse 21   Figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; cosmetic, toilet and domestic 
dispensers; works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; trays; napkin rings and coasters; 
waste containers (other than furniture); coffee and tea 
pots; nursery ware, namely plates, cups, bowls, dishes 
for use by infants and children; money boxes, money 
boxes; cosmetic, toilet and domestic utensils and 
containers; cleaning articles and materials (other than 
preparations); ceramic tableware; ceramic vases; 
plaques of ceramic; ceramic ornaments; plates, cups 
and saucers, mugs, jugs and pots, dishes and bowls, 
glasses; paper plates, paper cups; brushes, combs and 
sponges; articles of glassware, porcelain and 
earthenware; china. 

  Klasse 24   Textile piece goods and tissues being textile piece 
goods; fabrics; curtaining, bed and table linen; towels 
and cloths; flannels, wash mitts and face cloths, sheets 
and blankets, duvet covers, pillow covers, table covers, 
table mats, coasters of textile, textile napkins; textile 
materials for use in the manufacture of blinds, textile 
bags, wall hangings of textile; curtains, furnishing 
covers; tapestries of textile; hot water bottle covers of 
textile, sleeping bags. 

  Klasse 28   Toys, games, puzzles and playthings; sports and 
exercise equipment; dolls and puppets and clothing 
therefor; flock covered play figures; plastic play figures; 
pre-school educational toys; electrical and electronic 
games apparatus, plush and fabric toys; toy mobiles; 
rattles; blocks for play, balls for games and sports; 
playing cards. 

  Klasse 30   Confectionery, chocolate, chocolates and candy; 
bread and cakes; spices; honey; easter eggs; 
chocolate figures; biscuits; ice cream and ice cream 
confectionery; tea, coffee and cocoa and substitutes 
therefor; breakfast cereals; rice, tapioca and sago and 
preparations thereof for food for human consumption; 
preparations made from cereals and/or from flour for 

food for human consumption. 
  Klasse 41   Education services; information relating to education 

and entertainment provided on-line from a computer 
database or the internet; electronic games services 
provided via a global computer network; providing on-
line publications (non-downloadable or non-
streamable); on-line publication of electronic books and 
journals (non-downloadable); providing interactive 
multi-player computer games via the internet and 
electronic communication networks; organisation of and 
conducting of entertainment events, games and 
competitions; amusement and theme park services; 
providing of training; arranging outdoor and indoor live 
entertainment events; providing non-downloadable ring 
tones; sporting and cultural activities; entertainment 
services in the nature of live-action, comedy, drama 
and/or animated television programmes; theatrical 
performances both animated and live action; 
production, editing, presentation, distribution, and rental 
of television and radio programmes and films, animated 
films, videos, dvds, sound and/or visual recordings; 
presentation, distribution and rental of computer 
games; production and publication of printed media, 
production and distribution of video and audio 
recordings; arranging and conducting exhibitions, 
shows and tours, all for entertainment purposes; 
education and entertainment services provided via the 
internet or other computer or communications networks 
including wireless, cable or satellite. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1575218 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202101748 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.11, FR, 4656016 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SAINT-GOBAIN PLACO, Tour Saint-Gobain, 12 Place 

de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating materials for construction, including panels, 

plates, slabs, partitions, particularly of plaster and/or 
based on plaster and/or polystyrene and/or 
polyurethane and/or rock wool and/or glass wool; siding 
and lining complexes for heat and/or sound insulation; 
insulating linings, particularly for partitions; adhesive 
tapes and strips for insulation; expansion joint fillers. 

  Klasse 19   Building materials and elements; building materials 
with insulating properties; linings and cladding 
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(construction); siding (construction); coating complexes 
(construction); mortar for building; all the aforesaid 
goods being entirely or mainly non-metallic; building 
elements and materials of plaster or made with plaster; 
plaster boards, plasterboard structures; panels, plates, 
slabs, partitions, coverings for walls, ceilings and 
complexes, all based on plaster and/or polystyrene 
and/or polyurethane and/or rock wool and/or glass 
wool, for construction, interior design and decoration; 
partitions, particularly on frameworks not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1575530 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202101953 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

COOPERVISION BINOCULAR 
PROGRESSIVE SYSTEM 

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

 CooperVision International Limited, Delta Park, 
Concorde Way, Segensworth North, PO155RL 
FAREHAM, HAMPSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; lens 
blanks; contact lens blanks; contact lens containers; 
contact lens carrying cases; spectacles; spectacle 
frames; eyeglasses; eyeglass frames; sunglasses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1576293 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202102062 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.15, DE, 30 2020 010 

358 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   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; trailer hitches for vehicles; carts, shopping 
trolleys, luggage carts. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; cleaning and 
maintenance; rental of tools, plant and equipment for 

construction, demolition, cleaning and maintenance; 
mining; oil and gas extraction; extermination, 
disinfection and pest control; conversion, repair, 
servicing, dismantling, maintenance, care, cleaning and 
painting of vehicles, motors, wheels for vehicles and 
parts therefor; vehicle fueling services; vehicle 
breakdown repair services; 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; installation of doors and windows; quarrying 
services; airplane maintenance 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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1578130 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202102743 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.02, EM, 018247734 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Abena Holding A/S, Egelund 35, 6200 AABENRAA, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; cleaning 
preparations; cleaning and fragrancing preparations; 
cotton swabs for cosmetic purposes; personal 
deodorants; oral hygiene preparations; shaving 
preparations; cosmetic creams; detergents; baby 
wipes. 

  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; 
disinfectants; menstruation pads; tampons; absorbent 
articles for personal hygiene; babies' diapers; babies' 
diaper-pants; incontinence diapers; incontinence 
napkins; incontinence pads; adult napkins; napkins and 
incontinence products with sensors for testing and 
measuring body fluids; cotton swabs for medical 
purposes; medicated creams; sanitizing wipes; wipes 
for medical use; first-aid boxes, filled; bandages for skin 
wounds; surgical bandages; bandages for dressings. 
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  Klasse 10   Incontinence and surgical sheets; pads, bandages, 
gloves for medical hygienic and medical purposes; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; face masks for medical use; protective 
clothing for medical purposes; clothing, headgear and 
footwear for medical personnel and patients; sensor 
apparatus for medical purposes; diagnostic apparatus 
and sensors for medical purposes for babies' and adult 
napkins and for incontinence products; devices and 
instruments for collecting, testing and measuring body 
fluids for medical purposes; sensors for medical 
purposes for collecting, testing and measuring 
information about body fluids; medical devices and 
instruments for collecting information about body fluids; 
diagnostic apparatus and medical devices and sensors 
for incorporation in or attachment to babies' and adult 
napkins and incontinence products for collecting, 
analysing or testing body fluids; portable medical 
devices and instruments for attachment to babies' and 
adult napkins and incontinence products, which can 
collect information about body fluids; mattresses for 
hospital patient trolleys; orthopaedic articles; suture 
materials; therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants. 

  Klasse 21   Brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; 
cleaning articles; buckets; bins for household refuse; 
buckets incorporating mop wringers; mops; brooms; 
cleaning rags; pads for cleaning; cloth for washing 
floors; abrasive pads for kitchen or domestic purposes; 
dustbins; garbage cans; dust-pans; polishing cloths; 
candelabra [candlesticks]; serviette dispensers; soap 
dispensers; shampoo dispensers; napkin dispensers; 
toilet paper dispensers; dispensers for detergents; 
kitchen paper dispensers; trays [household]; meal 
trays; confectioners' molds; thermally insulated 
containers for food; gardening gloves; household 
gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1578424 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202102773 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.16, US, 90055770 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polysciences, Inc., 400 Valley Road, PA18976 
WARRINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Transfection reagents for scientific and research 
purposes; transfection reagent for the development and 
manufacturing of viral vectors for cell-and gene-based 
therapies for scientific and research purposes. 

  Klasse 5   Chemical transfection reagents for medical and 
veterinary use; chemical transfection reagent for the 
development and manufacturing of viral vectors for cell- 
and gene-based therapies for medical and veterinary 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1580485 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202103236 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Turner Broadcasting System Europe Limited, 160 Old 
Street, EC1V9BW LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Audio and audio visual recordings; portable audio 
speakers, compact disc players, personal stereos, 
electronic docking stations, headphones, earphones, 
mouse pads, computer mice, computer keyboards, 
USB flash drives, karaoke machines, walkie-talkies, 
telephones, calculators, measuring rulers, cameras 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; computer joysticks; solar 
powered battery chargers for mobile phones and 
tablets; battery chargers for mobile phones and tablets; 
protective cases for mobile phones and tablets; grips, 
stands and mounts for handheld electronic devices, 
namely, mobile phones and tablets; photographic film 
[exposed]; downloadable audio, video, audiovisual and 
image files.  

  Klasse 41   Entertainment services, namely providing 
entertainment programs and content via television, 
satellite, the internet, wireless networks and other 
electronic communication networks; providing non-
downloadable online publications; providing online non-
downloadable audio visual content, entertainment 
information and online games via a website; providing 
on-line music, not downloadable, providing on-line 
videos, not downloadable, presenting live 
entertainment performances; amusement park 
services; production of films, television and digital 
entertainment content. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1581671 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202103555 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.19, CH, 00839/2021 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lista Office Group AG, Alfred Lienhard Strasse 2, 9113 
DEGERSHEIM, Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Transportable soundproof booths, of metal. 
  Klasse 19   Transportable soundproof booths, not of metal. 
  Klasse 20   Furniture, particularly office furniture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1589435 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202105805 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.21, US, 90197166 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BFLY Operations, Inc., 530 Old Whitfield Street, 
CT06437 GUILFORD, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable computer software for medical imaging 
and for use with medical imaging equipment, namely, 
software for analyzing, processing, and displaying 
images on medical imaging machines. 

  Klasse 10   Medical devices and apparatus for medical imaging in 
the field of diagnostics and treatment; medical 
diagnostic imaging apparatus incorporating medical 
imaging software. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable, cloud-
based computer software for medical imaging and for 
use with medical imaging equipment, namely, software 
for analyzing, processing, and displaying images on 
medical imaging machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592647 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202106551 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.20 
(300) Søknadsprioritet: 2020.08.10, BX, 1422773 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Catawiki B.V., Overcingellaan 5, 9401LA ASSEN, 

Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising, publicity and sales promotion services; 
distribution of advertising and promotional material; 
rental of advertising space; providing on-line auction 
services; business intermediary services in the field of 
buying and selling products; arranging commercial 
transactions, for others, via online shops; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods; 
organization of events, exhibitions and fairs for 
commercial, promotional and advertising purposes. 

  Klasse 38   Providing interactive communication services via the 
Internet for users of on-line auctioneering services and 
on-line marketplaces; providing access to platforms on 
the Internet for buying and selling goods; providing 
access to computer databases containing information 
on goods that are offered for sale at on-line auctions 
and on-line marketplaces. 

  Klasse 41   Publication, lending, editing and dissemination of 
catalogs, books, newspapers, magazines, guides, 
program guides and other publications with respect to 
various goods and auctions of these goods; providing 
on-line electronic publications with respect to various 
goods and auctions of these goods; photography; 

provision of translation services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1600072 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202108626 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.01 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, EM, 018337799 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bra Fritidsprodukter AB (BRAFAB), Norra Össjö 116, 
31253 HISHULT, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lamp shades; lamp holders. 
  Klasse 18   Parasols. 
  Klasse 19   Gazebos. 
  Klasse 20   Furniture; parasol stands; cushions; storage cases; 

pillows; baskets, non-metallic. 
  Klasse 21   Cabarets [trays]; candle dishes. 
  Klasse 22   Tents; hammocks. 
  Klasse 24   Throws. 
  Klasse 27   Mats. 
  Klasse 35   Retailing relating to furniture and articles for indoor 

and outdoor furnishings, including lamp shades, lamp 
fittings, parasols, parasol stands, gazebos, cushions, 
storage boxes, pillows, baskets, serving plates, candle 
lanterns, tents, hammocks, plaids and mats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1600130 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202108637 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.01 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, EM, 018337802 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Bra Fritidsprodukter AB (BRAFAB), Norra Össjö 116, 

31253 HISHULT, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lamp shades; lamp holders. 
  Klasse 18   Parasols. 
  Klasse 19   Gazebos. 
  Klasse 20   Furniture; parasol stands; cushions; storage cases; 

pillows; baskets, non-metallic. 
  Klasse 21   Cabarets [trays]; candle dishes. 
  Klasse 22   Tents; hammocks. 
  Klasse 24   Throws. 
  Klasse 27   Mats. 
  Klasse 35   Retailing relating to furniture and articles for indoor 

and outdoor furnishings, including lamp shades, lamp 
fittings, parasols, parasol stands, gazebos, cushions, 
storage boxes, pillows, baskets, serving plates, candle 
lanterns, tents, hammocks, plaids and mats. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1600353 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115400 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trademark consists of a symbol combining a stylized 

sun and a snowflake, together with the word 
"autoterm", which in itself has no meaning in any 
language. 

(730) Innehaver: 
 AUTOTERM, SIA, Paleju iela 72, Marupe, 2167 

MARUPES NOV., Latvia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable software applications for mobile 
phones; computer application software for mobile 
phones. 

  Klasse 11   Autonomous heaters for vehicles, caravans and 
watercraft; spare parts and accessories, namely, air 
pumps, liquid pumps, heating elements, control panels 
and sensors for autonomous heaters for vehicles, 
caravans and watercraft; heat exchangers, other than 
parts of machines. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services of autonomous heaters 
for vehicles, caravans and watercraft, as well as the 
spare parts and accessories, namely, air pumps, liquid 
pumps, heating elements, control panels and sensors 
for autonomous heaters for vehicles, caravans and 
watercraft, including via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607089 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110450 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Achilles International, 315 West 39th Street, NY10018 
NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Promoting amateur athletic programs and activities for 
disabled athletes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607988 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202115401 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.29, EM, 018463464 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DEVAN CHEMICALS, Klein Frankrijkstraat 8, 9600 

RONSE, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
chemical auxiliaries for the textile industry. 

  Klasse 20   Mattresses; bed bases; bedding (except textiles), 
cushions and headrests (furniture); beds; bedroom 
furniture. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed pads; bed blankets; pillow shams; duvet 
covers; duvets; bed clothes and blankets; fitted sheets; 
bed covers; tick [linen]; mattress covers; sleeping bags. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; sportswear; articles of 
clothing for outdoor activities; toe socks; stockings; 
underwear. 

  Klasse 40   Treating of textiles, leather, rubber, cloth and fur; 
treatment of clothing, footwear and headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1608707 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115402 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOUD TERRE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The English translation of the word "TERRE" in the 
mark is "EARTH". 

(730) Innehaver: 
 Cloud Terre Studios, LLC, 22601 Davis Drive, 

VA20164 STERLING, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Works of art of China, crystal, ceramic, earthenware, 
glass, porcelain, and terra cotta; tableware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; servingware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; dishes; plates; cups 
and mugs; dishes, plates, cups, and mugs of 
earthenware, China, crystal, ceramics, porcelain, and 
terra cotta; beverage glassware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1609017 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115403 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLOUD TERRE STUDIO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The English translation of the word "TERRE" in the 
mark is "EARTH". 

(730) Innehaver: 
 Cloud Terre Studios, LLC, 22601 Davis Drive, 

VA20164 STERLING, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Works of art of China, crystal, ceramic, earthenware, 
glass, porcelain, and terra cotta; tableware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; servingware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; dishes; plates; cups 
and mugs; dishes, plates, cups, and mugs of 
earthenware, China, crystal, ceramics, porcelain, and 
terra cotta; beverage glassware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1609343 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202111002 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.26 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.08, IT, 

302021000001958 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LA MARZOCCO S.r.l., Via La Torre, 14/H, 50038 
SCARPERIA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Coffee grinding machines; electric coffee grinders; 
electric machines for preparing and dispensing 
beverages, in particular coffee, espresso, cappuccino, 
tea, tea-flavoured beverages, chocolate, chocolate-
flavoured beverages, milk, milk-flavoured beverages, 
herbal infusions. 

  Klasse 11   Coffee machines; machines for making coffee, 
espresso and cappuccino; electric coffee machines; 
electric coffee, espresso and cappuccino machines; 
electric coffee machines for household use; electric 
coffee machines for commercial use; electric machines 
for making coffee, espresso and cappuccino for 
household use; electric machines for making coffee, 
espresso and cappuccino for commercial use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1609428 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115406 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORTESSA, INC., 20412 Bashan Drive, VA20147 
ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Dishes, bowls, cups, saucers, pitchers, mugs, plates, 

serving platters, ramekins, sugar bowls, tea pots not of 
precious metal, coffee pots not of precious metal, gravy 
boats, butter dishes, creamer pitchers, serving trays not 
of precious metal, vases, salt and pepper shakers, and 
compotes dishes. 

  Klasse 34   Ashtrays not of precious metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1609458 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115407 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the words "CLOUD TERRE" in 

handwritten lower case cursive script right justified 
above the word "STUDIO" in upper case block letters. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The English translation of the word "TERRE" in the 

mark is "EARTH". 
(730) Innehaver: 

 Cloud Terre Studios, LLC, 22601 Davis Drive, 
VA20164 STERLING, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Works of art of China, crystal, ceramic, earthenware, 

glass, porcelain, and terra cotta; tableware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; servingware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; dishes; plates; cups 
and mugs; dishes, plates, cups, and mugs of 
earthenware, China, crystal, ceramics, porcelain, and 
terra cotta; beverage glassware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1610444 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115408 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the words "CLOUD TERRE" in 

handwritten lower case cursive script. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The English translation of the word "TERRE" in the 
mark is "EARTH". 

(730) Innehaver: 
 Cloud Terre Studios, LLC, 22601 Davis Drive, 

VA20164 STERLING, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Works of art of China, crystal, ceramic, earthenware, 
glass, porcelain, and terra cotta; tableware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; servingware, namely, 
dishes, plates, cups, and mugs; dishes; plates; cups 
and mugs; dishes, plates, cups, and mugs of 
earthenware, China, crystal, ceramics, porcelain, and 
terra cotta; beverage glassware. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1610457 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115409 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of silhouette of a castle turret 

framing the capital letter "F". 
(730) Innehaver: 

 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 
Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Flatware. 
  Klasse 21   Cookware, namely, pots and pans; dinnerware, 

namely, plates, bowls, cups, saucers, mugs, pitchers, 
decanters, carafes, creamer pitchers, sugar bowls, 
teapots not made of precious metal, coffee pots not 
made of precious metal, gravy boats, olive boats, butter 
dishes, salt and pepper shakers, ramekins, bouillon 
cups, egg cups, compote dishes, dipping dishes and 
trays, portable saki dispensers, portable soy sauce 
dispensers, chopsticks, chopstick holders; servingware 
for serving food, caddies for serving condiments, 
cruets, decanters, bread baskets, ice buckets, wine 
buckets, covers for plates and bowls, vases, trays not 
made of precious metal, and platters not made of 
precious metal; beverage glassware and stemware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1610829 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115412 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 
Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Dinnerware, namely, plates, bowls, cups, saucers, 

mugs, creamer pitchers, bouillon cups, tea pots not of 
precious metal, serving spoons, spoon rests, serving 
platters, and trays, not of precious metal, for household 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1610945 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115413 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 
Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Flatware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1610946 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115414 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 
Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Cookware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1611511 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202111452 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.02 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.08, FR, 4719461 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GEOPOST, 26 rue Guynemer, 92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 6   Metal storage device, modular and transportable 
metal structures; metal packaging boxes; metal crates, 
metal lockers, metal containers for transport. 

  Klasse 9   Software platforms in the field of transport and 
delivery, software applications; software for monitoring 
parcel delivery operations, software for monitoring 
parcel shipping, invoicing software; software 
applications for tracking delivery of parcels available on 
smartphones and digital tablets; software; scanners, 
barcode readers; smartphones, digital tablets, 
telephones, computer chips. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
distribution and sanitary installations; apparatus for 
refrigerating, water supply; refrigerating apparatus and 
machines; refrigerating cabinets; refrigerating 
containers and packaging; refrigeration apparatus; 
refrigerated transport facilities. 

  Klasse 12   Vehicles [refrigerated] by air, rail, water, vehicles 
equipped with [refrigerating] apparatus. 

  Klasse 16   Packaging paper and cardboard; plastic materials for 
packaging; boxes made of cardboard or paper; bags, 
small bags (envelopes, pouches) for packaging of 
paper or of plastic; bottle envelopes of cardboard or 
paper; bottle packaging of cardboard or paper; plastic 
bubble packs for wrapping and packing; viscose sheets 
for wrapping; plastic foils for packaging; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; envelopes 
(stationery); cardboard tubes; cardboard articles, 
refrigerating packaging of paper, cardboard or plastic; 
packaging of insulating and inflatable plastic material 
for temperature-controlled transportation by maintaining 
a cold chain; disposable sterilization pouches for fresh 
food. 

  Klasse 20   Non-metallic bins, packaging boxes of plastic, non-
metallic crates for transport, lockers, non-metallic 
containers for storing goods to be transported, non-
metallic meat chests, non-metallic recycling baskets for 
commercial use, non-metallic containers for storage 
other than for household and kitchen use, non-metallic 
flexible containers for storage, for transport, for food 
packaging for commercial use. 

  Klasse 35   Organizing events, demonstrations for commercial 
and advertising purposes, promoting and conducting 
trade shows, administration of consumer loyalty 
programs, managing incentive programs for sales 
promotion, sales promotion for others, disseminating 
advertising matter, disseminating advertising and 
promotional material, marketing campaigns, product 
marketing, promotional marketing, publishing 
advertising material, commercial administration of 
product licenses and the services of others; business 
advisory services relating to the delivery of parcels; 
computerized file management service for tracking 
parcel delivery; address database archiving services; 
electronic data processing services; data collection in a 
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central file; services provided by a franchiser, namely 
assistance in running or managing a business venture; 
statistical information; sales promotion for others; sales 
promotion services linked to a customer loyalty 
program; brokerage and business mediation services 
for the procurement of goods, services, food, 
beverages; arranging business contacts; administrative 
services for the relocation of businesses; office 
functions, secretarial services; accounting; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; rental 
of office apparatus and machines (excluding rental of 
telecommunication apparatus and computers); rental of 
vending machines; arranging newspaper subscriptions 
for others; electronic newspaper subscription services; 
telephone subscription services; arranging 
subscriptions to a mobile telephone service or to a 
radio paging service; services for subscribing to 
telecommunication services, a global 
telecommunication network (the Internet) or private 
access networks (Intranets), a provider of computer 
telecommunications network or data transmissions 
network access; 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; business assistance 
services in the operation and supervision of 
telecommunications networks; import-export agencies; 
commercial information agencies; cost price analysis; 
market study; market research; opinion polling; price 
comparison services; establishing statistics; public 
relations; auctions; 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); administrative processing of purchase 
orders; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; administrative 
management of hotels; computer file management; 
collection and systematization of data in a central file; 
information search in computer files (for others); 
document reproduction; bringing goods together, for 
the benefit of others (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
them, and retail or wholesale sales services, mail-order 
sale, retail or wholesale sales services via the Internet 
or via any electronic remote ordering means for the 
following goods: meat, fish, poultry and game, meat 
extracts, charcuterie, croquettes, caviar, crustaceans, 
not live, preserved, dried, frozen and cooked fruits, 
mushrooms and vegetables, fruit pulp and salads, 
vegetable salads, prepared walnuts, agaric, tinned 
meat, fish, vegetables and fruits, jams, marmalade, 
compotes, edible jellies, gelatine for food, pollen 
prepared as foodstuff, seaweed extracts for food, 
preserved soya beans for food, proteins for human 
consumption, consommés (clear soups), thick soups, 
soups, vegetable juices for cooking, eggs, milk, butter, 
cream (dairy products), yogurt, dairy desserts, cream 
desserts, drinking yogurts, cheese and other dairy 
products, dairy and cheese specialties, melted cheese, 
milk beverages, milk predominating, soya milk, edible 
oils and fats, cooked dishes based on the aforesaid 
goods, coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate 
products, vegetal preparations to replace coffee, coffee 
substitutes, coffee-based beverages, tea, cocoa, 
chocolate, infusions, not medicinal, sugar, natural 
sweeteners, glucose for food, rice, tapioca, sago, 
pasta, semolina, flour and preparations made from 
cereals, dried cereal flakes, bread, pastries, cakes, 
brioches, pancakes, tarts, pies, soya flour, 
confectionery, sugar confectionery, popcorn, edible 
ices, honey, golden syrup, royal jelly for human 

consumption not for medical use, aniseed, star anise, 
malt extract for food, flavorings other than essential 
oils, aromatic preparations for food, yeast, baking 
powder, cooking salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), salad dressings, ketchup, mayonnaise, 
seasonings, thickening agents for cooking foodstuffs, 
seaweed (condiments), spices, preserved garden 
herbs, ice for refreshment, sandwiches, pizzas, rice-
based snacks, spring rolls, sushi, tabbouleh, tortillas, 
tacos, meat tenderizers for household purposes, 
cooked dishes based on the aforesaid products, 
agricultural, horticultural and forestry products (neither 
prepared nor processed), grains (seeds), wheat, corn, 
natural turf, fresh fruits and vegetables, natural plants 
and flowers, algae for human consumption, fresh 
mushrooms, fresh garden herbs, crustaceans, live, fish 
spawn, seeds, bulbs, natural turf, unsawn timber, dried 
plants for decoration, trees, shrubs, natural plants and 
flowers, Christmas trees, foodstuffs and beverages for 
animals, litter products, malt, malt for brewing and 
distilling, fishing bait (live), live animals, live fish, edible 
chews for animals, dog biscuits, grains for animal 
consumption, cereal, oilseed, high-protein crops, 
leguminous plants, eggs for hatching, fertilized, fodder, 
proteins for general food, beers, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages especially 
whey-based beverages, non-alcoholic beverages with 
or without milk, isotonic beverages, lemonades, fruit 
beverages and fruit juices, tomato juice, vegetable juice 
(beverages), syrups for beverages, preparations for 
making beverages (except tea, coffee or cocoa, or milk-
based beverages), pastilles and powders for 
effervescing beverages, essences for preparing 
beverages, preparations for making liqueurs, non-
alcoholic beverages, namely, beverages based on de-
alcoholized wine, non-alcoholic aperitifs and cocktails, 
non-alcoholic beverages obtained by de-alcoholizing 
wine and flavored non-alcoholic beverages based on 
de-alcoholized wine, non-alcoholic aperitifs and 
cocktails, non-alcoholic beverages obtained by de-
alcoholizing wine and flavored non-alcoholic beverages 
based on de-alcoholized wine, alcoholic beverages 
(except beers), aperitifs, ciders, alcohol-based 
cocktails, digestifs (alcohols and liqueurs), brandy, 
spirits, wines, wines with protected appellation of origin, 
wines with protected geographical indication, rum, 
vodka, whisky, alcoholic essences and extracts; 
provision (retail sale) of cooked dishes and meals. 

  Klasse 36   Warranty insurance services, financial affairs, 
providing financing for equipment, services for financing
the purchase of vehicles, commercial financing 
services, insurance; accident and fire insurance 
underwriting; life insurance underwriting; provident 
funds; financial, banking and monetary affairs; home 
banking; administration of portfolios; debt collection; 
credit agencies; lease-purchase financing; financing 
and lending services; pawnbrokerage; brokerage; 
factoring; electronic funds transfer; electronic payment 
services; services for bank cards, credit cards, debit 
cards, direct debit cards and other cards or checks 
offering financial advantages; online banking services 
accessible via the Internet or any telecommunication 
network including via mobile telephone; issuance of 
discount coupons; exchange operations; issuance of 
travelers' checks and letters of credit; check 
verification; safe deposit services; stock exchange 
brokerage; raising and investing capital; financial 
analysis; fiscal valuations; consultancy relating to 
financial and insurance matters; charitable fundraising; 
real estate affairs; real estate agencies; management, 
rental and valuation of real property, apartments and 
offices; rent collection; leasing of farms; establishing 
real estate leasing agreements; real estate appraisal; 
appraisal of antiques, works of art, jewelry, stamps; 
numismatic appraisal; financial sponsorship. 

  Klasse 39   Transport services; car transport; air transport; boat 
transport; railroad transport; travel organization; 
conditioning, packaging, collection and storage of 
goods, parcels, mail; storage or warehousing of goods, 
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parcels, mail; transport, delivery, distribution of goods, 
parcels, mail; computerized vehicle routing on data 
networks; transport of goods accompanied or 
unaccompanied; monitored transport of valuables; 
transport information; loading and unloading of freight; 
freighting; storage information; courier services (mail or 
merchandise); pick-up, transportation and delivery of 
goods (including goods under controlled temperature), 
documents, packages, parcels, letters and pallets; 
shipment tracking by electronic localization of goods, 
documents, packages, parcels, letters and pallets; 
shipping services; delivery of consigned merchandise; 
rental of refrigerated vehicles; refrigerator rental; rental 
of storage containers; transportation commissioner 
services; tracing and tracking services for parcels; 
information, advice and assistance services concerning 
the aforesaid services. 

  Klasse 42   Providing downloadable software used for processing 
transactions for the shipment of documents, letters, 
newspapers, parcels and freight; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software 
for onsite transportation and delivery, namely, for 
providing real-time shipment status, parcel details, 
shipment service options and costs, delivery date and 
notification of parcel delivery, for preparing and printing 
mailing labels, documents and invoices, for providing 
proof of delivery documentation, and for receiving, 
transmitting and processing shipment account 
information identifying the customer; scientific and 
technological services and research and design 
services relating thereto, namely, evaluations, 
estimates, research in the fields of science and 
technology provided by engineers; industrial analysis 
and research services for controlling the temperature of 
products and for the packing and transport of 
perishable foodstuffs; technical project studies; 
research and development of new products for others 
relating to the transportation of perishable foodstuffs; 
quality control and auditing; technical project study; 
design of programs for evaluation of skills of persons, 
services, management systems; development of 
technical analysis methods; test services with a view to 
issuing certificates of compliance with specified 
requirements (standards, norms); services for 
assessing compliance (auditing) with specified 
requirements (standards, norms); assessment services 
for the purpose of issuing a certificate attesting to the 
compliance of a company's organization and 
management with standards or norms; services of 
inspection and control and technical supervision on 
compliance with standards, norms; services for 
technical drafting of quality standards, norms; designing
(developing) software and databases relating to 
assessment in the field of norms, standards and 
certification; surveying (engineering work); information 
service in the field of quality control, compliance 
assessment, certification; information services in the 
field of quality standards and norms; research and 
consultancy services in the field of assessment of 
compliance with norms and standards; design, 
maintenance of software and databases; technical 
research; physics research; mechanical research; 
geological research services; cosmetic research 
services; underwater exploration; laboratory services, 
namely, chemical analyses, biological and 
bacteriological research, scientific and industrial 
research services (engineering work) relating to 
environmental protection; consultancy in environmental 
protection; surveying (engineering work); quality 
control; materials testing (quality control); textile testing 
(quality control); surveying (engineering work); 
engineering; technical project study; analysis for oil-
field exploitation; oil-field surveys; oil-well testing; oil 
prospecting; geological surveys; motor vehicle 
roadworthiness testing; programming for computers; 
computer system design; software development 
(design), installation, updating and maintenance; 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 (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; 
construction drafting; architecture, design of interior 
decor; land surveying; land surveys; calibration 
(measuring); drafting of construction plans for building 
animal housings and crop production facilities, urban 
planning; consultancy on environmental protection; 
technical advice in the field of energy-saving; 
meteorological information services; research and 
development of new products for third parties; 
packaging designer services; fashion designer 
services; graphic arts designing; industrial design 
services; styling (industrial design); authentication of 
works of art. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1611924 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202111597 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adey Holdings (2008) Limited, UK Head Office, 
Gloucester Road, GL518NR CHELTENHAM, 
GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products and preparations; chemicals and 
chemical preparations for use in heating systems, 
central heating systems, cooling systems, boilers, 
heaters, radiators, pumps and pipes; chemical products 
and additives for use in heating systems, central 
heating systems, cooling systems, boilers, heaters, 
radiators, pumps and pipes; chemical reactants and 
reagents for use in heating systems, central heating 
systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, 
pumps and pipes; chemical reactants and reagents for 
analytical tests in central heating systems, cooling 
systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; 
chemical reactants and reagents for testing water in 
central heating systems, cooling systems, boilers, 
heaters, radiators, pumps and pipes; testing reactants 
and reagents for industrial and household installations; 
water testing chemicals. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for monitoring, measuring 
and checking (supervision); monitoring apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for condition 
monitoring; apparatus and instruments for monitoring 
fluid; magnetic apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for magnetic filtration; smart filters; 
magnetic filters; smart magnetic filters; power flushing 
filters (magnetic); smart power flushing filters 
(magnetic); testing apparatus and instruments; water 
testing apparatus and instruments; water monitoring 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for testing and monitoring central heating water; 
apparatus and instruments for testing and monitoring 
water in central heating systems, cooling systems, 
boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; apparatus 
and instruments for monitoring and testing central 
heating systems, cooling systems, boilers, heaters, 
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radiators, pumps and pipes; apparatus and instruments 
for monitoring and testing the efficiency, performance 
and consumption of central heating systems, cooling 
systems, boilers, heaters, radiators, pumps and pipes; 
apparatus and instruments for monitoring and testing 
heating, ventilating, air conditioning or water supply 
apparatus, systems, devices and installations; 
apparatus and instruments for monitoring and testing 
the efficiency, performance and consumption of 
heating, ventilating, air conditioning or water supply 
apparatus, systems, devices and installations; 
checking, monitoring and controlling apparatus for 
heating, ventilating, air conditioning or water supply 
apparatus, systems, devices and installations; 
checking, monitoring and controlling apparatus for 
central heating systems, cooling systems, boilers, 
heaters, radiators, pumps and pipes; electric control 
apparatus, systems, devices and installations; 
programmable control apparatus, systems, devices and 
installations; remote control apparatus, systems, 
devices and installations; remote control apparatus, 
systems, devices and installations for use with heating, 
ventilating, air conditioning or water supply apparatus, 
systems, devices and installations; remote monitoring 
apparatus, systems, devices and installations; remote 
monitoring apparatus, systems, devices and 
installations for use with heating, ventilating, air 
conditioning or water supply apparatus, systems, 
devices and installations; temperature and energy 
control apparatus; thermostats; thermostat control 
apparatus; thermal sensors for use in thermostats; 
thermal controls; boiler control apparatus; 
communications controllers; computer software; 
computer software for monitoring and testing; computer 
software for monitoring and testing water; computer 
software for heating, ventilating, air conditioning or 
water supply apparatus, systems, devices and 
installations; computer software for the control, 
monitoring and testing of heating, ventilating, air 
conditioning or water supply apparatus, systems, 
devices and installations; computer software for 
monitoring, testing and recording the efficiency, 
performance and consumption of central heating 
systems, cooling systems, boilers, heaters, radiators, 
pumps and pipes; interactive computer software 
accessible electronically, via computers or mobile 
telephones; computer software applications; mobile 
phone applications; mobile applications; meters; smart 
meters; electrical meters; apparatus, equipment and 
instruments for measuring the efficiency, performance 
and consumption of heating apparatus, systems, 
devices and installations; sensors; detectors; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Apparatus and installations for heating and water 
supply; central heating apparatus and installations; 
smart filters being parts of household or industrial 
installations for heating, central heating, water storage, 
water supply and cooling; filters being parts of 
household or industrial installations for heating, central 
heating, water storage, water supply and cooling; smart 
magnetic filters being parts of household or industrial 
installations for heating, central heating, water storage, 
water supply and cooling; magnetic filters being parts of 
household or industrial installations for heating, central 
heating, water storage, water supply and cooling; smart 
non-magnetic filters being parts of household or 
industrial installations for heating, central heating, water 
storage, water supply and cooling; non-magnetic filters 
being parts of household or industrial installations for 
heating, central heating, water storage, water supply 
and cooling; smart power flushing filters being parts of 
household or industrial installations for heating, central 
heating, water storage, water supply and cooling; 
power flushing filters being parts of household or 
industrial installations for heating, central heating, water 
storage, water supply and cooling; smart filters being 
parts of central heating apparatus and installations; 
filters being parts of central heating apparatus and 
installations; smart magnetic filters being parts of 

central heating apparatus and installations; magnetic 
filters being parts of central heating apparatus and 
installations; smart non-magnetic filters being parts of 
central heating apparatus and installations; non-
magnetic filters being parts of central heating apparatus 
and installations; smart power flushing filters being 
parts of central heating apparatus and installations; 
power flushing filters being parts of central heating 
apparatus and installations; smart filters being for use 
in central heating systems; filters being for use in 
central heating systems; smart magnetic filters being 
for use in central heating systems; magnetic filters 
being for use in central heating systems; smart non-
magnetic filters being for use in central heating 
systems; non-magnetic filters being for use in central 
heating systems; smart power flushing filters being for 
use in central heating systems; power flushing filters 
being for use in central heating systems; water filtration 
apparatus and installations for heating, central heating, 
water storage, water supply and cooling; water filtration 
apparatus and installations for central heating 
apparatus and installations; water treatment apparatus 
for water purification and water softening; water 
treatment apparatus for water purification and water 
softening for domestic use; water treatment apparatus 
for water purification and water softening for central 
heating apparatus and installations; water treatment 
filters; portable filtration units (other than machines); 
temperature sensors (thermostatic valves) for heating 
apparatus; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 

  Klasse 42   Technological, analysis, scientific and research 
services; testing, authentication and quality control 
services; scientific testing services; water analysis; 
analysis of water quality and content; monitoring and 
analysis of water quality and content; creation, 
maintenance and hosting of websites; preparation of 
technical reports; providing online technical reports 
relating to the monitoring, reporting and controlling of 
heating apparatus, devices, installations and systems; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all of the aforementioned services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1612057 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115420 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 
Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Plate warmers. 
  Klasse 21   Beverage glassware and stemware, servingware for 

serving food, caddies for serving condiments, cruets, 
decanters, bread baskets, ice buckets, wine buckets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1612084 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202111620 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018332896 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ek robotics GmbH, Ohepark 2, 21224 
ROSENGARTEN, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Driving machines and parts therefor (except for land 

vehicles), lifting, transport and conveyor apparatus and 
parts therefor; hoists; production robots. 

  Klasse 9   Information processing installations and apparatus, 
computers, personal computers, computer terminals, 
computer input and output devices, computer 
accessories, including electronic network devices, 
computer parts and computer memories; electric, 
electronic, magnetic, radio and optical control, 
measuring, transmitting and receiving devices for 
transport vehicles, for process control, for transport 
equipment and warehouses; software programs, in 
particular for registering, planning, control and 
monitoring of production processes, transport 
processes and warehousing; navigation and positioning 
equipment and systems, including software therefore. 

  Klasse 12   Land vehicles and parts therefor, including drive units, 
transport vehicles, automatic stackers and stacker 
trucks and parts therefor, including driverless transport 
systems and vehicles for intralogistics. 

  Klasse 42   Engineering, scientific and technological services in 
the field of production planning, production monitoring; 
technical planning in relation to production control and 
materials management; creating programs for the 
registering, control and monitoring of production 
processes, transport processes and warehousing, 
including services in connection with the installation, 
adaptation, management, updating and maintenance of 
such programs; software project supervision; 
consultancy in the field of automation; technological 
systems analysis and other computer services, and 
other automation services, namely, material flow 
simulation, AGV (automatic guided vehicle) system 
simulation, process simulation, system engineering, 
prototyping engineering, industrial design engineering; 
technical support services for computer software; 
consultancy with regard to the creating, development, 
use and application of computer programs and 
software; scientific and technological process control 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1612154 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202111641 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018332927 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ek robotics GmbH, Ohepark 2, 21224 

ROSENGARTEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Driving machines and parts therefor (except for land 
vehicles), lifting, transport and conveyor apparatus and 
parts therefor; hoists; production robots. 

  Klasse 9   Information processing installations and apparatus, 
computers, personal computers, computer terminals, 
computer input and output devices, computer 
accessories, including electronic network devices, 
computer parts and computer memories; electric, 
electronic, magnetic, radio and optical control, 
measuring, transmitting and receiving devices for 
transport vehicles, for process control, for transport 
equipment and warehouses; software programs, in 
particular for registering, planning, control and 
monitoring of production processes, transport 
processes and warehousing; navigation and positioning 
equipment and systems, including software therefore. 

  Klasse 12   Land vehicles and parts therefor, including drive units, 
transport vehicles, automatic stackers and stacker 
trucks and parts therefor, including driverless transport 
systems and vehicles for intralogistics. 

  Klasse 42   Engineering, scientific and technological services in 
the field of production planning, production monitoring; 
technical planning in relation to production control and 
materials management; creating programs for the 
registering, control and monitoring of production 
processes, transport processes and warehousing, 
including services in connection with the installation, 
adaptation, management, updating and maintenance of 
such programs; software project supervision; 
consultancy in the field of automation; technological 
systems analysis and other computer services, and 
other automation services, namely, material flow 
simulation, AGV (automatic guided vehicle) system 
simulation, process simulation, system engineering, 
prototyping engineering, industrial design engineering; 
technical support services for computer software; 
consultancy with regard to the creating, development, 
use and application of computer programs and 
software; scientific and technological process control 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1612417 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202111693 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, CH, 18200/2020 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, 

1007 LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, 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, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
downloadable or recorded media, software, blank 
digital or analog recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, diving masks, earplugs 
for diving, nose clips for divers and swimmers, diving 
gloves, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus; recorded content; media 
content; software including game software, applications 
software including communication, networking and 
social networking software, data and file management 
software and database software, media software and 
publishing software, desktop and business applications, 
artificial intelligence and machine learning software; 
software for monitoring, analyzing, controlling and 
running physical world operations; system software and 
system support software; firmware and device drivers, 
operating systems, utility, security and cryptography 
software; virtual and augmented reality software; Web 
application and server software including e-commerce 

and e-payment software; communications apparatus 
such as computer networking and data communications 
equipment, point-to-point communications apparatus, 
radio broadcasting apparatus, antennas being 
communications apparatus; data storage devices and 
media; duplication apparatus such as photocopiers, 
image scanners, printers; calculators, ticket dispensers, 
payment terminal apparatus, cash dispensers and 
money sorting devices, including mechanisms for coin-
operated apparatus; peripherals adapted for use with 
computers and other smart devices; computers and 
computer hardware; computer components and parts; 
audio/visual and photographic devices, including audio 
devices and radio receivers, display devices, television 
receivers and film and video devices, image capturing 
and developing devices; interface cables for information
(IT), audiovisual (AV) and telecommunications 
technologies; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; scientific and laboratory apparatus for 
treatment using electricity; apparatus and instruments 
for accumulating and storing electricity, apparatus and 
instruments for controlling electricity, photovoltaic 
apparatus for producing electricity; electrical and 
electronic components including electric cables and 
wires, electrical circuits and printed circuit boards, 
antennas as components; optical apparatus, amplifiers 
and correctors, including optical amplifiers, lasers, 
spectacles [optics], sunglasses and contact lenses; 
corrective eyewear, sunglasses; safety, security, 
protection and signalling apparatus, including alarms 
and warning equipment, access control devices, 
signalling apparatus, clothing for protection against 
accidents and fire; protective spectacles; diving 
equipment, namely, diving helmets, weight belts for 
diving, diving suits, diving suits, gloves for divers, diving 
goggles, divers' masks, ear plugs for divers, diving 
snorkels; navigation, guidance, tracking, targeting and 
map making devices; measuring, detecting, monitoring 
and control apparatus, including devices for testing and 
quality control, measuring devices, including time 
measuring instruments (not including clocks and 
watches), instruments for measuring weight, 
instruments for measuring distance and dimensions, 
instruments for measuring speed, instruments for 
measuring temperature, instruments for measuring 
electricity, controllers, voltage and power regulators; 
data recorders; sensors, detectors and instruments for 
monitoring, scientific, research and laboratory 
apparatus; educational simulators. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, precious and 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments; semi-precious stones; precious stones, 
pearls and precious metals; jewelry articles; time 
measuring instruments; coins, commemorative coins, 
non-monetary coins, statues and figurines, made of or 
coated with precious or semi-precious metals or 
precious stones; jewelry boxes and watch boxes; key 
rings and key chains and charms thereof; medallions; 
medals; commemorative medals; medals made of 
precious metals. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printing products (printed 
matter); bookbinding material; photographs [printed]; 
stationery and office requisites (excluding furniture); 
adhesives for stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for artists; 
paintbrushes; instructional material except apparatus; 
plastic sheets, films and bags for packaging and 
wrapping; printing type, printing blocks; works of art, 
figurines of paper and cardboard, architects' models; 
decoration and art materials and media, including 
artistic, craft and model-making equipment; paper 
filtering materials; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastic; 
stationery and educational supplies, including writing 
and stamping instruments, correcting and erasing 
instruments; printing and bookbinding apparatus and 
machines (office equipment); printed educational 
materials, printed educational media; photo albums and 
collectors' albums; printed matter including books; 
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paper and cardboard including paper and cardboard for 
industrial use; disposable pads of paper or cellulose for 
house training pets, bags of paper for disposable 
diapers, disposable napkins of paper; party ornaments 
of paper. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, articles 
of luggage and all-purpose carrier bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips and saddlery, collars, 
leashes and clothing for pets; luggage, bags, wallets, 
carrying cases, bags for carrying animals; leather and 
imitation leather, imitation animal skins; saddlery, whips 
and apparel for animals. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
cookware and tableware, except forks, knives and 
spoons; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes), brush-making materials; articles for cleaning 
purposes, namely, thin cloths for cleaning, thick cloths 
for cleaning, cleaning tow, steel wool for cleaning, 
chamois leather for cleaning, cleaning pads, brooms, 
toilet and bathroom sponges and brushes, squeegees 
(cleaning instruments), abrasive pads for kitchen use, 
buckets; unworked or semi-worked glass, except 
building glass; glassware, porcelain and earthenware; 
kitchen utensils and containers; statues, figurines, 
plaques and works of art of porcelain, terracotta or 
glass; unworked and semi-worked glass, for non-
specific use; gardening gloves; brushes and brush-
making materials; perfume sprayers; dustbins; 
tableware, kitchen utensils and containers for kitchen or 
household use; coin banks (piggy banks); cosmetic and 
toilet utensils; dental floss, toothpicks; indoor aquaria 
and indoor terrariums (vivariums); insect traps, fly 
catchers, rat traps, mouse traps, electric devices for 
attracting and killing insects; clothing stretchers, shoe 
brushes, non-electric shoe polishers, shoe horns, shoe 
trees. 

  Klasse 24   Textiles and substitutes thereof; coverings of textile 
and of plastic for furniture (fitted and not fitted); 
curtains; labels of textile materials; wall decorations of 
textile materials; household linen; kitchen linen and 
table linen; bed linen; blankets; bath linen; filtering 
materials [textiles]. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headwear; parts of clothing, 
footwear and headwear. 

  Klasse 28   Games and toys; video game apparatus; gymnastic 
and sporting articles; decorations for Christmas trees; 
appliances for gymnastics; sports articles and 
equipment, camouflage screens for hunting, scent lures 
for hunting or fishing, hunting game calls, fishing tackle, 
rods for fishing, landing nets for anglers, cases for rods 
for fishing, floats for fishing, fish hooks, fishing lines; 
water wings, swimming belts, swimming aids in the 
nature of floats for recreational use, flotation devices in 
the nature of swimming boards for recreational use, 
foam floats for swimming, inflatable floats for 
swimming, webbed gloves for swimming, swimming 
jackets, swimming boards, swimming straps; party 
balloons, party poppers and artificial Christmas trees; 
fairground rides, scaling or climbing installations for 
playgrounds, see-saws for playgrounds; toys, games 
and playthings; board games and machines for 
gambling. 

  Klasse 35   Advertising; commercial management services; 
commercial administration; office task services (office 
functions); advertising, marketing and promotional 
services; public relations services; product presentation 
and demonstration services; organization of trade 
shows and commercial exhibitions; promotion services 
for the sale of goods and services of others, through 
advertisements, promotional contests, discounts and 
bonuses in the form of promotional lotteries, discounts, 
reduction points, and value-added offers in relation to 
the use of payment cards; distribution of advertising, 
marketing and promotional material; advertising, 
marketing and promotional consultancy, advisory and 
assistance services; provision and rental of advertising 
space, time and media; retail and wholesale services in 
connection to the abovementioned goods in classes 9, 
14 ,16, 18, 21, 24 and 28; auctioneering services; 

rental of automatic vending machines; business 
assistance and management services and 
administrative services; accountancy, book keeping 
and auditing; administrative support and data 
processing services; data processing, systematization 
and management; human resources management and 
personnel recruitment services; business consultancy 
and advisory services; business analysis and 
information services and market studies; rental of office 
machines and equipment; wholesale and retail sale 
services for chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, unprocessed synthetic resins, unprocessed 
plastics, compost, manures, fertilizers, biological 
preparations for use in industry and science, synthetic 
resins, chemical intermediates, chemical products, 
biochemical products and reagents for use in industry, 
science and research, chemical preparations for cell 
separation and culture, chemical preparations for the 
purification of nucleic acid, nucleotides, florescent 
nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, amino 
acids, organic molecules and markers for DNA/RNA 
synthesis, specialized chemical products for use in 
industry, science and research, gases and gas mixtures
for use in industry, research and science, chemical 
products and substances for the manufacture of 
pharmaceutical products, diagnostic products and 
substances, chemical analysis reagents, saline solution 
and paper coated with reagents, all for scientific use 
and for use in laboratories, radioactive elements and 
isotopes for use in industry, science and research, 
radiopharmaceuticals for scientific use and for 
research; retail and wholesale services in relation to 
non-medicated cosmetics and toiletry preparations, 
perfumery products, essential oils, body cleaning and 
beauty care preparations including make-up, soaps and 
gels, cosmetic bath products, deodorants and 
antiperspirants, skin, eye and nail care products, hair 
preparations and treatments, hair removal and shaving 
preparations, cleaning and fragrancing preparations, 
including household fragrances; retail and wholesale 
services in relation to pharmaceutical products, medical 
and veterinary preparations, sanitary preparations for 
medical use, dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies, dietary 
supplements for humans and animals, plasters, 
materials for dressings, material for stopping teeth, 
dental wax, disinfectants, fungicides, herbicides, 
pharmaceutical products for diagnosis, diagnostic 
substances for medical use, radiopharmaceuticals for 
clinical and medical use, disposable paper or cellulose 
diaper-pants, diapers and napkins; retail and wholesale 
services in relation to machine tools, power-operated 
tools, motors and engines, except for land vehicles, 
apparatus, equipment and instruments for electricity 
production, namely electrical and wind energy 
generators generating electricity, wind turbines linked to 
wind farms, turbine-powered production installations, 
namely installations for electricity production and parts 
and components of all the aforesaid goods, solar 
powered energy electricity generators, transformation 
and conversion dynamos, electric motors of all kinds, 
steam and gas turbines and their parts, electrical 
generators and their parts, aircraft engines, 
compressors, laundry washing and drying machines, 
dishwashers, waste grinders and compactors, electrical 
tools, electric motors, electric generators, garden tools, 
electric lawnmowers, garden vaporizers for 
disinfectants and insecticides, hand-held electric tools 
and implements, blenders, centrifuges, hand-held 
mixers, food processors; retail and wholesale services 
for the sale of recording, transmission, reproduction or 
processing apparatus and instruments for sound, 
images or data, recorded and downloadable media, 
computer software, blank digital or analog recording 
and storage media, computers and computer 
peripherals, recorded content; media content, software, 
including game software, applications software, 
including communication, networking and social 
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networking software, data and file management 
software and database software, software for media 
and publishing software, applications for offices and 
businesses, applications software for the Web and 
servers, including e-commerce and e-payment 
software, communication apparatus such as computer 
networking and data communications equipment, point-
to-point communications apparatus, radio broadcasting 
apparatus, antennas being communication apparatus, 
data storage media and devices, calculators, ticket 
dispensers, payment terminal apparatus, cash 
dispensers and money sorting devices including 
mechanisms for coin-operated apparatus, peripherals 
adapted for use with computers and other smart 
devices, computers and computer hardware, 
components and parts for computers, audio/visual and 
photographic devices including audio devices and radio 
receivers, display devices, television receivers and film 
and video devices, image capturing and developing 
devices, spectacles [optics], sunglasses, safety, 
security, protection and signalling devices, including 
alarms and warning equipment, access control devices, 
measuring devices, including time measuring 
instruments [not including clocks and watches], 
instruments for measuring weight, instruments for 
measuring distance and dimensions, instruments for 
measuring speed, instruments for measuring 
temperature, instruments for measuring electricity, 
controllers, voltage and power regulators, data loggers, 
sensors, detectors and monitoring instruments; retail 
and wholesale services in relation to surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
prosthetics and artificial limbs, eyes and teeth, 
orthoses, mobility aids, orthopedic articles, suture 
materials, therapeutic and assistive devices adapted for 
the disabled, massage apparatus, apparatus, devices 
and articles for nursing infants, systems comprising 
medical apparatus and accessories for administering 
measured doses of pharmaceutical preparations, 
medical diagnosis devices, namely bone 
densitometers, ultrasound imaging machines for 
medical diagnosis, imaging devices for screening and 
diagnostic applications for planning operations and 
surgery, and their parts and accessories, mobile x-ray 
devices, x-ray film viewers, CAT scans for medical 
diagnosis, laser apparatus for medical treatment, 
ultrasound diagnosis equipment, acoustic apparatus, 
medical apparatus for measuring bone density; retail 
and wholesale services in relation to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, electric 
motors and diesel engines for land vehicles, bicycles, 
tires and inner tubes for bicycles, automatic vehicles, 
electric bicycles, tires, inner tubes for vehicle tires, 
wheels and rims [for automobiles]; retail and wholesale 
services for the sale of precious metals and alloys 
thereof, fine jewelry, precious and semi-precious 
stones, horological and chronometric instruments, 
precious stones, pearls and precious metals, and 
imitations thereof, time measuring instruments, other 
articles of precious metals and precious stones, as well 
as imitations thereof, including statues and figurines 
made of or coated with precious or semi-precious 
metals or stones, or as imitations of these, ornaments 
made of or coated with precious or semi-precious 
metals or stones, or as imitations thereof, jewelry boxes 
and watch boxes, key rings and keychains, and charms 
therefor, medallions, medals; retail and wholesale 
services for the sale of paper and cardboard, printed 
products, photographs [printed], instructional material 
except apparatus, bags, sachets, films and sheets of 
plastic or paper for packaging, art objects and figurines 
of paper and cardboard, decoration and art materials 
and media, including artistic, craft and model-making 
equipment, bags and articles of paper, cardboard or 
plastic for packaging, wrapping and storage, teaching 
equipment, photo albums and albums for collectors, 
printed products, including books, disposable paper 
products; retail and wholesale services in relation to 
leather and imitations of leather, luggage, bags, wallets 

and all-purpose carrying bags, umbrellas and parasols, 
collars, leashes and clothing for animals; retail and 
wholesale services in relation to non-metallic building 
materials, non-metallic rigid pipes for building, asphalt, 
pitch, tar and bitumen, thermoplastic building and 
construction materials, namely thermoplastic molded 
and extruded materials used as substitutes for wood, 
metal or glass, for supporting or covering, plastic 
panels for building and construction; retail and 
wholesale services in relation to household or kitchen 
utensils and containers, cookware and tableware, 
except forks, knives and spoons, combs and sponges, 
brushes (except paintbrushes), glassware, porcelain 
and earthenware, kitchen utensils and containers, 
cleaning articles, statues, figurines, plaques and works 
of art, made of materials such as porcelain, terra-cotta 
or glass, included in the class, household utensils for 
cleaning, air fragrancing apparatus, glasses, drinking 
vessels and bar accessories, coin banks (piggy banks), 
cosmetic and toilet utensils; retail and wholesale 
services in relation to clothing, footwear, headwear, 
parts of clothing, footwear and headwear articles, 
fashion accessories; retail and wholesale services in 
relation to games and toys, video game apparatus, 
gymnastic and sporting articles, sporting articles and 
equipment, hunting and fishing equipment, swimming 
equipment, tabletop games and gambling devices; 
retail and wholesale services in relation to preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables, milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; retail 
and wholesale services for the sale of coffee, tea, 
cocoa and coffee substitutes, chocolate, ice cream, 
sorbets and other edible ices, ice for refreshment 
[frozen water]; retail and wholesale services in relation 
to beers, non-alcoholic beverages, mineral and aerated 
waters, fruit beverages and fruit juices, syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages. 

  Klasse 38   Telecommunication services; broadcasting services; 
radio broadcasting; wireless broadcasting services; 
television broadcasting; telephone and mobile 
telephone services; electronic communication and 
provision of access to the Internet; provision of access 
to content, websites and portals; provision and rental of 
telecommunication facilities and equipment, provision 
of telecommunication access to audio content provided 
via the Internet, provision of telecommunication access 
to television programs provided via an on-demand 
service; provision of access to telecommunication 
channels for teleshopping services; provision of access 
to databases. 

  Klasse 41   Teaching, training; entertainment services; sporting 
and cultural activities; editing printed matter and writing 
texts; education, entertainment and sports services; 
organization of conferences, exhibitions and 
competitions; gambling services; audio, video and 
multimedia production, and photography services; 
sports and fitness; education and instruction services; 
rental services relating to equipment and facilities for 
education, entertainment, sports and culture; library 
services and rental of media; rental of sports equipment 
and facilities; rental of audiovisual and photographic 
equipment and facilities; translation and interpretation; 
ticket booking and reservation services concerning 
activities and events in the fields of education, 
entertainment and sports 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1612458 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115424 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(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 "F" in a castle. 

(730) Innehaver: 
 FORTESSA TABLEWARE SOLUTIONS, LLC, 20412 

Bashan Drive, VA20147 ASHBURN, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Flatware, namely, knives, forks and spoons. 
  Klasse 21   Dinnerware, namely, plates, bowls, cups, saucers, 

mugs, pitchers, decanters, creamers, sugar bowls, 
teapots not made of precious metal, coffee pots not 
made of precious metal, gravy boats, butter dishes, salt 
and pepper shakers, ramekins, bouillon cups, compote 
dishes, cruets, trays not made of precious metal, 
platters not made of precious metal, bread baskets, ice 
buckets, wine buckets, caddies for serving condiments, 
servingware for serving food, beverage glassware and 
stemware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1612493 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202111703 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, CH, 18157/2020 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, 

1007 LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, 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 sound, image or data 
recording, transmission, reproduction or processing; 
downloadable or recorded media, software, blank 
digital or analog recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, diving masks, earplugs 
for diving, nose clips for divers and swimmers, diving 
gloves, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus; recorded content; media 
content; software including game software, application 
software including communication, networking and 
social networking software, data and file management 
software and database software, media and publishing 
software, office and business applications; artificial 
intelligence and machine learning software; software for 
monitoring, analyzing, controlling and running physical 
world operations; system software and system support 
software; firmware and device drivers, operating 
systems, utility, security and cryptography software; 
virtual and augmented reality software; Web application 
and server software including e-commerce and e-
payment software; communication apparatus such as 
computer networking and data communication 
equipment, point-to-point communication apparatus, 
broadcasting apparatus, antennas being 
communication apparatus; data storage devices and 
media; duplication apparatus such as photocopiers, 
image scanners, printers; calculators, ticket dispensers, 
payment terminal apparatus, cash dispensers and 
money sorting devices, including mechanisms for coin-
operated apparatus; peripherals adapted for use with 
computers and other smart devices; computers and 
computer hardware; computer components and parts; 
audio/visual and photographic devices, including audio 
devices and radio receivers, display devices, television 
receivers and film and video devices, image capturing 
and developing devices; interface cables for information
(IT), audiovisual (AV) and telecommunications 
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technologies; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; scientific and laboratory apparatus for 
treatment using electricity; apparatus and instruments 
for accumulating and storing electricity, apparatus and 
instruments for controlling electricity, photovoltaic 
apparatus for producing electricity; electrical and 
electronic components including electric cables and 
wires, electrical circuits and printed circuit boards, 
antennas as components; optical apparatus, amplifiers 
and correctors, including optical amplifiers, lasers, 
spectacles [optics], sunglasses and contact lenses; 
corrective eyewear, sunglasses; safety, security, 
protection and signalling apparatus, including alarms 
and warning equipment, access control devices, 
signalling apparatus, clothing for protection against 
accidents and fire; protective spectacles; diving 
equipment, namely, diving helmets, weight belts for 
diving, diving suits, diving suits, gloves for divers, diving 
goggles, divers' masks, ear plugs for divers, diving 
snorkels; navigation, guidance, tracking, targeting and 
map making devices; measuring, detecting, monitoring 
and controlling devices, including testing and quality 
control devices, measuring devices including time 
measuring instruments (except clocks and watches), 
weight measuring instruments, distance and dimension 
measuring instruments, speed measuring instruments, 
temperature measuring instruments, electricity 
measuring instruments; controllers, voltage and power 
regulators; data recorders; sensors, detectors and 
monitoring instruments; scientific, research and 
laboratory apparatus; educational simulators. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, precious and 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments; semi-precious stones; precious stones, 
pearls and precious metals; jewelry articles; time 
measuring instruments; coins, commemorative coins, 
non-monetary coins, statues and figurines, made of or 
coated with precious or semi-precious metals or 
precious stones; jewelry boxes and watch boxes; key 
rings and key chains and charms thereof; medallions; 
medals; commemorative medals; medals made of 
precious metals. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printing products (printed 
matter); bookbinding material; photographs [printed]; 
stationery and office requisites (excluding furniture); 
adhesives for stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for artists; 
paintbrushes; instructional material except apparatus; 
plastic sheets, films and bags for packaging and 
wrapping; printing type, printing blocks; works of art, 
figurines of paper and cardboard, architects' models; 
decoration and art materials and media, including 
artistic, craft and model-making equipment; paper 
filtering materials; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage of paper, cardboard or plastic; 
stationery and educational supplies, including writing 
and stamping instruments, correcting and erasing 
instruments; printing and bookbinding apparatus and 
machines (office equipment); printed educational 
materials, printed educational media; photo albums and 
collectors' albums; printed matter including books; 
paper and cardboard including paper and cardboard for 
industrial use; disposable pads of paper or cellulose for 
house training pets, bags of paper for disposable 
diapers, disposable napkins of paper; party ornaments 
of paper. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; 
luggage and all-purpose carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
collars, leashes and clothing for pets; luggage, bags, 
wallets, carrying cases, bags for carrying animals; 
leather and imitation leather, imitation animal skins; 
saddlery, whips and apparel for animals. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
cookware and tableware, except forks, knives and 
spoons; combs and sponges; brushes (except 
paintbrushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes, namely, thin cloths for cleaning, 
thick cloths for cleaning, cleaning tow, steel wool for 

cleaning, chamois leather for cleaning, cleaning pads, 
brooms, toilet and bathroom sponges and brushes, 
squeegees (cleaning instruments), abrasive pads for 
kitchen use, buckets; unworked or semi-worked glass, 
except building glass; glassware, porcelain and 
earthenware; kitchen utensils and containers; statues, 
figurines, plaques and works of art of porcelain, 
terracotta or glass; unworked and semi-worked glass, 
for non-specific use; gardening gloves; brushes and 
brush-making materials; perfume sprayers; dustbins; 
tableware, kitchen utensils and containers for kitchen or 
household use; coin banks (piggy banks); cosmetic and 
toilet utensils; dental floss, toothpicks; indoor aquaria 
and indoor terrariums (vivariums); insect traps, fly 
catchers, rat traps, mouse traps, electric devices for 
attracting and killing insects; clothing stretchers, shoe 
brushes, non-electric shoe polishers, shoe horns, shoe 
trees. 

  Klasse 24   Textiles and substitutes thereof; coverings of textile 
and of plastic for furniture (fitted and not fitted); 
curtains; labels of textile materials; wall decorations of 
textile materials; household linen; kitchen linen and 
table linen; bed linen; blankets; bath linen; filtering 
materials [textiles]. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headwear; parts of clothing, 
footwear and headwear. 

  Klasse 28   Games and toys; video game apparatus; gymnastic 
and sporting articles; decorations for Christmas trees; 
appliances for gymnastics; sporting articles and 
equipment; camouflage screens for hunting, scent lures 
for hunting or fishing, decoy calls for hunting, fishing 
tackle, rods for fishing, landing nets for anglers, cases 
for fishing rods, floats for fishing, fishhooks, fishing 
lines; water wings, swimming belts, swimming aids in 
the nature of floats for recreational use, flotation 
devices in the nature of swimming boards for 
recreational use, foam floats for swimming, inflatable 
floats for swimming, webbed gloves for swimming, 
swimming jackets, swimming boards, swimming straps; 
party balloons, party poppers and artificial Christmas 
trees; fairground rides, scaling or climbing installations 
for playgrounds, see-saws for playgrounds; toys, 
games and playthings; board games and machines for 
gambling. 

  Klasse 35   Advertising; commercial management services; 
commercial administration; office task services (office 
functions); advertising, marketing and promotional 
services; public relations services; product presentation 
and demonstration services; organization of trade 
shows and commercial exhibitions; promotion services 
for the sale of goods and services of others, through 
advertisements, promotional contests, discounts and 
bonuses in the form of promotional lotteries, discounts, 
reduction points, and value-added offers in relation to 
the use of payment cards; distribution of advertising, 
marketing and promotional material; advertising, 
marketing and promotional consultancy, advisory and 
assistance services; provision and rental of advertising 
space, time and media; retail and wholesale services in 
connection to the abovementioned goods in classes 9, 
14 ,16, 18, 21, 24 and 28; auctioneering services; 
rental of automatic vending machines; business 
assistance and management services and 
administrative services; accountancy, book keeping 
and auditing; administrative support and data 
processing services; data processing, systematization 
and management; human resources management and 
personnel recruitment services; business consultancy 
and advisory services; business analysis and 
information services and market studies; rental of office 
machines and equipment; retail and wholesale services 
in relation to chemicals for industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, compost, manures, fertilizers, biological 
preparations for use in industry and science, synthetic 
resins, chemical intermediates, chemicals, 
biochemicals and reagents for use in industry, science 
and research, chemical preparations for cell separation 
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and culture, chemical preparations for the purification of 
nucleic acid, nucleotides, florescent nucleotides, 
oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, 
organic molecules and markers for DNA/RNA 
synthesis, specialized chemicals for use in industry, 
science and research, gases and gas mixtures for use 
in industry, research and science, chemical products 
and substances for the manufacture of pharmaceutical 
products, diagnostic products and substances, 
chemical testing reagents, saline solution and paper 
coated with reagents, all for scientific use and for use in 
laboratories, radioactive elements and isotopes for use 
in industry, science and research, radiopharmaceuticals
for scientific use and for research; retail and wholesale 
services in relation to non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations, perfumery products, essential oils, 
body cleaning and beauty care preparations including 
make-up, soaps and gels, cosmetic bath products, 
deodorants and antiperspirants, skin, eye and nail care 
products, hair preparations and treatments, hair 
removal and shaving preparations, cleaning and 
fragrancing preparations, including household 
fragrances; retail and wholesale services in relation to 
pharmaceutical products, medical and veterinary 
preparations, sanitary products for medical use, dietetic 
food and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies, dietary supplements for humans 
and animals, plasters, materials for dressings, material 
for stopping teeth, dental wax, disinfectants, fungicides, 
herbicides, pharmaceutical products for diagnosis, 
diagnostic substances for medical use, 
radiopharmaceuticals for clinical and medical use, 
disposable paper or cellulose diaper-pants, diapers and 
napkins; retail and wholesale services in relation to 
machine tools, power-operated tools, motors and 
engines, except for land vehicles, apparatus, 
equipment and instruments for electricity production, 
namely electrical and wind energy generators 
generating electricity, wind turbines linked to wind 
farms, turbine-powered production installations, namely 
installations for electricity production and parts and 
components of all the aforesaid goods, solar powered 
energy electricity generators, transformation and 
conversion dynamos, electric motors of all kinds, steam 
and gas turbines and their parts, electrical generators 
and their parts, aircraft engines, compressors, laundry 
washing and drying machines, dishwashers, waste 
grinders and compactors, electrical tools, electric 
motors, electric generators, garden tools, electric 
lawnmowers, garden vaporizers for disinfectants and 
insecticides, hand-held electric tools and implements, 
blenders, centrifuges, hand-held mixers, food 
processors; retail and wholesale services for the sale of 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data, 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analog recording and storage media, 
computers and computer peripherals, recorded content; 
media content, software, including games software, 
applications software, including communication, 
networking and social networking software, data and 
file management software and database software, 
software for media and publishing software, 
applications for offices and businesses, applications 
software for the web and servers, including e-
commerce and e-payment software, communication 
apparatus such as computer networking and data 
communications equipment, point-to-point 
communications apparatus, radio broadcasting 
apparatus, antennas as communications apparatus, 
data storage devices and media, calculators, ticket 
dispensers, payment terminal apparatus, cash 
dispensers and money sorting devices including 
mechanisms for prepayment apparatus, peripherals 
adapted for use with computers and other smart 
devices, computers and computer hardware, 
components and parts for computers, audio/visual and 
photographic devices including audio devices and radio 
receivers, display devices, television receivers and film 

and video devices, image capturing and developing 
devices, spectacles [optical], sunglasses, safety, 
security, protection and signaling devices, including 
alarms and warning equipment, access control devices, 
measuring devices, including time measuring 
instruments [not including clocks and watches], 
instruments for measuring weight, instruments for 
measuring distance and dimensions, instruments for 
measuring speed, instruments for measuring 
temperature, instruments for measuring electricity, 
controllers, regulators of voltage and power, data 
recorders, sensors, detectors and monitoring 
instruments; retail and wholesale services for the sale 
of surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, prosthetics and artificial limbs, eyes 
and teeth, orthoses, mobility aids, orthopedic articles, 
suture materials, therapeutic and assistive devices 
adapted for the disabled, massage apparatus, 
apparatus, devices and articles for nursing infants, 
systems featuring medical apparatus and accessories 
for administering measured doses of pharmaceutical 
preparations, medical diagnosis devices, namely, bone 
densitometers, ultrasound imaging machines for 
medical diagnosis, imaging devices for screening and 
diagnostic applications for planning operations and 
surgery, and parts and accessories therefor, mobile x-
ray devices, x-ray film viewers, CAT scans for medical 
diagnosis, laser apparatus for medical treatment, 
ultrasound diagnosis equipment, acoustic apparatus, 
medical apparatus for measuring bone density; retail 
and wholesale services in relation to vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, electric 
motors and diesel engines for land vehicles, bicycles, 
tires and inner tubes for bicycles, automatic vehicles, 
electric bicycles, tires, inner tubes for vehicle tires, 
wheels and rims [for automobiles]; retail and wholesale 
services in relation to precious metals and their alloys, 
jewelry, precious and semi-precious stones, timepieces 
and chronometric instruments, gemstones, pearls and 
precious metals, and imitations thereof, time measuring 
instruments, other articles of precious metals and 
precious stones, and imitations thereof including 
statues and figurines, made of or coated with precious 
or semi-precious metals or stones, or imitations thereof, 
ornaments, made of or coated with precious or semi-
precious metals or stones, or imitations thereof, jewelry 
boxes and watch boxes, key rings and key chains, and 
charms therefor, medallions, medals; retail and 
wholesale services in relation to paper and cardboard, 
printed matter, photographs [printed], instructional 
material with the exception of apparatus, bags, sachets, 
films and sheets of plastic and paper for packaging, 
works of art and figurines of paper and cardboard, 
decoration and art materials and media, including arts, 
crafts and modelling equipment, bags and articles for 
packaging, wrapping and storage of paper, cardboard 
or plastics, educational equipment, photo albums and 
collectors' albums, printed matter including books, 
disposable paper products; retail and wholesale 
services for leather and imitations of leather, luggage, 
bags, wallets and all-purpose carrying bags, umbrellas 
and parasols, collars, leashes and clothing for animals; 
retail and wholesale services in relation to non-metallic 
building materials, non-metallic rigid pipes for building, 
asphalt, pitch, tar and bitumen, thermoplastic building 
and construction materials, namely thermoplastic 
molded and extruded materials used as substitutes for 
wood, metal or glass, for supporting or covering, plastic 
panels for building and construction; retail and 
wholesale services for the sale of household or kitchen 
utensils and containers, cookware and crockery, except 
forks, knives and spoons, combs and sponges, brushes 
(except paint brushes), glassware, porcelain and 
earthenware, kitchen utensils and containers, articles 
for cleaning, statues, figurines, works of art, made of 
materials such as porcelain, terracotta or glass, 
included in this class, household utensils for cleaning, 
air fragrancing apparatus, glasses, containers for 
liquids and bar accessories, money boxes, cosmetic 
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and toiletry utensils; retail and wholesale services in 
relation to clothing, footwear, headwear, parts of 
clothing, footwear and headwear articles, fashion 
accessories; retail and wholesale services in relation to 
games and toys, video game apparatus, gymnastic and 
sporting articles, sporting articles and equipment, 
hunting and fishing equipment, swimming equipment, 
tabletop games and gambling devices; retail and 
wholesale services in relation to preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, milk, cheese, 
butter, yogurt and other milk products; retail and 
wholesale services in relation to coffee, tea, cocoa and 
coffee substitutes, chocolate, ice cream, sorbets and 
other edible ices, ice [frozen water]; retail and 
wholesale services in relation to beers, non-alcoholic 
beverages, mineral and aerated waters, fruit beverages 
and fruit juices, syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 

  Klasse 38   Telecommunication services; broadcasting services; 
radio broadcasting; wireless broadcasting services; 
television broadcasting; telephone and mobile 
telephone services; electronic communication and 
provision of access to the Internet; provision of access 
to content, websites and portals; providing and rental of 
telecommunication installations and equipment; 
provision of telecommunication access to audio content 
provided via the Internet; provision of 
telecommunications access to television programs 
provided via an on-demand service; provision of access 
to telecommunication channels for teleshopping 
services; providing access to databases. 

  Klasse 41   Teaching; training; entertainment services; sporting 
and cultural activities; editing printed matter and writing 
texts; education, entertainment and sports services; 
organization of conferences, exhibitions and 
competitions; gambling services; audio, video and 
multimedia production, and photography services; 
sports and fitness; education and instruction services; 
rental services relating to equipment and facilities for 
education, entertainment, sports and culture; library 
services and rental of media; rental of sports equipment 
and facilities; rental of audiovisual and photographic 
equipment and facilities; translation and interpretation; 
ticket booking and prebooking services regarding 
activities and events in the fields of education, 
entertainment and sports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1612592 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202111918 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.13, US, 90319187 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the name SHAKESPEARE in 

upper case letters with the letter S in stylized form. On 
the top left corner of the first letter S are two right-
triangles forming a slanted hourglass design. 

(730) Innehaver: 
 Shakespeare Company, LLC, 1303 S. Batesville Rd, 

SC29650 GREER, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Industrial chemicals; partially crystalline polyamides; 
unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; 
unprocessed polyamide resins for use in the 

manufacture of goods by molding or injection, namely, 
nylon resins; unprocessed compounds of plastic and 
polyamide resins for use in the technical plastics 
industry; plastic compounds for use in plastic extrusion 
operations; polyamide; polymer alloy compositions for 
use in molding and extrusion; polymers and polymeric 
additives for use in the manufacture of industrial 
products, consumer and household products; 
unprocessed polymers; unprocessed synthetic resins 
for use in the manufacture of molding compounds; 
nylon polymers for use in the manufacture of drainage 
tubes for medical purposes; nylon polymers for use in 
the manufacture of medical tubing for wound drainage, 
transfusion, or administering drugs; nylon polymers for 
use in the manufacture of medical tubing for 
transfusions; nylon polymers for use in the manufacture 
of medical ventilator tubing and tubing connectors; 
specialty nylon polymers for use in extruded impact 
resistant polymer sheets used in manufactured plastic 
products; specialty nylon polymers for use in extruded 
plastic in the form of sheeting, profiles, rod stock, tubing 
and trim used in manufactured products; specialty 
nylon polymers for use in extruded plastic in the form of 
bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes used in 
manufacturing; specialty nylon polymers for use in 
extruded semi-finished goods made of synthetic 
materials in the form of plates, bars, pipes and flexible 
hoses for industrial, construction and agricultural use; 
specialty nylon polymers for use in heat shrink nylon 
tubing for covering electrical wire and nylon grommets; 
specialty nylon polymers for use in synthetic polymer 
thin film coatings in the nature of electrical insulation 
used in manufactured industrial products; specialty 
nylon polymers for use in all-purpose nylon straps 
featuring hook and loop fasteners; specialty nylon 
polymers for use in all-purpose nylon straps. 

  Klasse 7   Lawn and garden string trimmer spools and string 
trimmer heads; power operated lawn and garden brush 
cutter trimmer attachments, namely, brush cutter head 
and nylon replacement blades; power operated lawn 
and garden string trimmers and trimmer heads; power 
operated tools, namely, lawn and garden edgers; 
power tools, namely, lawn and garden cultivators and 
trimmers. 

  Klasse 17   Semi-worked synthetic monofilament for use in the 
manufacture of braided or woven automotive wire 
harness; insulating wire harness tape; molded and 
extruded plastic and synthetic fiber materials for use in 
the manufacture of hook and loop fasteners; plastic 
fibers for use in the manufacture of tire cord; plastic 
material in extruded form for use in production; plastics 
in extruded form for use in production; plastics in 
extruded form for use in further manufacturing; resin 
material with nylon mesh for use in the construction of 
thermal insulated transporters for hot and cold 
beverages, aprons and tablecloths; resins in extruded 
form for general industrial use; semi-worked synthetic 
monofilaments for use in the manufacture of filters for 
water filtration; semi-worked monofilaments for use in 
filtration applications, namely, in production of water 
purification fabrics and in production of coal and zinc 
filters used in the mining industry. 

  Klasse 22   Synthetic monofilaments for use in the manufacture of 
paper machine clothing fabrics, and fabrics and textiles 
used in fasteners, tire reinforcement, grass cutting line, 
suspension seating, and industrial applications; 
elastomer fibers for textile use in medical applications; 
textile fibers; vegetation trimmer line, namely, 
monofilament non-metal grass and weed trimmer line 
comprised primarily of nylon; nylon grass trimmer line; 
nylon weed trimmer line; nylon grass and weed spooled 
trimmer line; monofilaments being nylon fibers for 
textile use in all-purpose nylon straps featuring hook 
and loop fasteners; monofilaments being nylon fibers 
for textile use in all-purpose nylon straps; synthetic 
fibers and filaments for use in the manufacture of 
fabrics, textiles, yarns, and carpets; synthetic 
monofilaments for use in the manufacture of fabrics 
used in water purification and in filtration applications; 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.07.11 - nr 28/22

107 
 

monofilaments being synthetic fibers for use in 
elastomeric, nylon, polyester, olefin and cotton based 
fabric for use as a textile in the manufacture of apparel, 
blankets, wall coverings, furniture upholstery, curtains 
and draperies; monofilaments being synthetic fibers for 
use in woven reinforcement fabrics made of aramid, 
fiberglass, high tenacity olefin, and thermoset plastics 
for use in structural reinforcement in industrial 
applications. 

  Klasse 23   Sewing and industrial sewing threads; yarn formed 
from nylon polymer; textiles, namely, yarn formed from 
nylon polymer yarn; threads and yarn of synthetic 
fibers; sewing thread and yarn made of monofilament 
filaments; conductive yarns being metal fiber yarn for 
textile use; elastic thread and yarn for textile use. 

  Klasse 24   Monofilament fabrics for use in the manufacture of 
narrow fabric applications, waistband stiffening, elastic 
bands and decorative ribbons. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1613263 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202111946 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.16, EM, 018454451 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 IDAI NATURE, S.L., C/ Moscú, 10, Pol. Ind. Mas de 

Tous La Pobla de Vallbona, 46185 VALENCIA, Spania 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Culture media, fertilizers and chemical products 

intended for agriculture, horticulture and forestry; 
chemical products for agricultural use, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
natural fertilizers; organic fertilizers; organic fertilizers; 
biofertilizers; biostimulants; compost, manures, 
fertilizers. 

  Klasse 5   Products and preparations for pest control; fungicides; 
herbicides; products for destroying vermin; biocides; 
biopesticides for agriculture; acaricides for agricultural 
use; fungicidal fungal agents; algicides for agricultural 
use; biological herbicides; herbicides for agricultural 
use; insecticides for agricultural use; biofungicides for 
agricultural use; bioinsecticides for agricultural use; 
products and preparations from micro-organisms, 
botanical and mineral extracts for biocontrol of pests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1614372 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202112391 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.07, FR, 4718979 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical preparations for industry and research; 

chemical reagents and biological preparations for 
diagnosis, other than for medical use; chemical 
preparations for scientific use; reagents and media for 
controlling, detecting, diagnosing and analyzing 
contaminating substances in industrial, agri-food, 
cosmetic, pharmaceutical and environmental products. 

  Klasse 5   Reagents and media for medical, pharmaceutical and 
veterinary diagnosis; laboratory reagents for 
immunological analysis intended for clinical or medical 
laboratories; biological preparations for medical or 
veterinary use. 

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments for monitoring, 
detection, diagnosis and analysis of contaminating 
substances in industrial, agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical and environmental products; diagnostic 
apparatus and instruments, not for medical use; 
scientific apparatus and instruments for immunological 
analysis and diagnosis, other than for medical use; 
laboratory instruments; software for analysis, 
processing and interpretation of medical and veterinary 
test results in the field of in-vitro diagnostics. 

  Klasse 10   Apparatus and instruments for medical, 
pharmaceutical and veterinary diagnosis; immunoassay 
apparatus for in-vitro diagnosis, excluding catheters, 
balloon catheters for pulmonary and aortic valves and 
parts and fittings therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1617804 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202113231 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.07 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.17, BX, 1436173 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Specsavers Optical Superstores Limited, Forum 6 
Parkway, Solent Business Park, Whiteley, PO157PA 
FAREHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; spectacles, 

sunglasses; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, namely, arms being parts of spectacle frames, 
nose pads for spectacles and sunglasses, ear locks for 
spectacles and sunglasses, nose bridges being parts of 
spectacle frames, pad arms for spectacles, temple tips 
for spectacles, screws, washers and nuts being fittings 
for spectacles; lenses; contact lenses; frames, cords, 
chains and cases, all for spectacles or sunglasses; 
cases for contact lenses; contact lens containers; 
spectacle pouches; sunglasses pouches; eye 
protectors, namely safety spectacles; eye protection 
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wear for sports, namely goggles; goggles and safety 
goggles; eye glass cases, chains, cords, eye glass 
restraining straps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1617825 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202113237 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.07 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.15, CN, 55258515 

2021.04.15, CN, 55267253 
2021.04.19, CN, 55361709 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., BANTIAN, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 9   Intercommunication apparatus; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; hand-held electronic 
dictionaries; electronic pocket translators; electronic 
pens; touch screen pens; computer styluses; digital 
voice signal processors; memory cards; computer 
memory devices; computer software, recorded; 
memory expansion cards; humanoid robots with 
artificial intelligence; fingerprint scanners; holograms; 
human face recognition devices; time recording 
apparatus; punched card machines for offices; facsimile
machines; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; scales; scales with body mass analyzers; 
bathroom scales; electronic weighing scales; body fat 
scales for household use; talking scales; measures; 
electronic notice boards; USB wireless routers; 
wearable activity trackers; navigational instruments; 
computer network switches; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; network routers; navigation apparatus
for vehicles [on-board computers]; smartphones; cases 
for smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 
security surveillance robots; headphones; cabinets for 
loudspeakers; video monitors; headsets; sound 
transmitting apparatus; sound recording apparatus; 
microphones; video recorders; camcorders; electric and 
electronic video surveillance installations; small-sized 
projectors; LCD projectors; selfie lenses; video 
projectors; digital cameras; self-acting focusing 
projectors; photographic cameras for the instant 
production of pictures; measuring apparatus; 
measuring devices, electric; testing apparatus not for 
medical purposes; inductors [electricity]; teaching 
robots; air analysis apparatus; gas testing instruments; 
audiovisual teaching apparatus; speed checking 
apparatus for vehicles; connected bracelets [measuring 
instruments]; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; materials for electricity mains [wires, cables]; 
plugboards; electric plugs; switches, electric; converters 
for electric plugs; printed circuits; video screens; alarm 
sensors; electric sockets; remote control for household 
use; heat regulating apparatus; electrolysers; fire 
extinguishers; protection devices for personal use 
against accidents; smoke detectors; acoustic alarms; 
theft prevention installations, electric; electronic access 
control systems for interlocking doors; alarms for the 

detection of inflammable gases; central alarms; digital 
door locks; biometric fingerprint door locks; eyeglasses; 
wireless chargers; portable power supplies 
[rechargeable batteries]; USB chargers; battery 
chargers for laptop computers; electronic collars to train 
animals; electronic chips; downloadable applications for 
use with mobile devices; computer software 
applications, downloadable. 

  Klasse 35   Online advertising on a computer network; sales 
promotion for others; providing business information via 
a website; provision of an online marketplace for buyers
and sellers of goods and services; search engine 
optimization for sales promotion; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; systemization of information into 
computer databases; updating and maintenance of 
data in computer databases; market research 
conducted using computer databases; computer data 
entry services. 

  Klasse 42   Telecommunications technology consultancy; 
conducting technical project studies; technical 
research; scientific research; research and 
development of new products for others; quality control; 
surveying; chemical research; clinical trials; 
meteorological information; material testing; industrial 
design; construction drafting; dress designing; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; electronic data storage; recovery of 
computer data; computer security consultancy; 
computer programming; conversion of computer 
programs and data, other than physical conversion; 
computer technology consultancy; updating of 
computer software; computer software design; 
maintenance of computer software; computer software 
consultancy; computer system design; consultancy in 
the design and development of computer hardware; 
developing of driver and operating system software; 
providing search engines for the internet; creating and 
maintaining websites for others; providing information 
relating to computer technology and programming via a 
website; rental of web servers; website design 
consultancy; information technology [IT] consultancy; 
cloud computing; authenticating works of art; cloud 
seeding; handwriting analysis [graphology]; 
cartography services; graphic design of promotional 
materials; business card design; graphic arts design; 
weighing goods for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1618033 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202113276 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MEC ApS, Industriparken 23, 2750 BALLERUP, 
Danmark 

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

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

  Klasse 9   Electrical switches, electrical switch assemblies, 
electrical push button switches, electrical push button 
switch assemblies; keys, key assemblies, key pads, 
key pad assemblies, housings, housing assemblies, all 
these goods being parts of electrical switches and 
electrical switch assemblies. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1619478 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202113650 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.22, JM, 81785 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 103-105 

Bath Road, SL13UH SLOUGH, BERKSHIRE, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations; chemical additives for use 
as an integral component of toiletries and skin care 
preparations. 

  Klasse 3   Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; depilatory creams; 
depilatory lotions; wax strips for removing body hair; 
soaps for brightening textiles; detergents; soaps; 
laundry starch; laundry blue; laundry preparations; 
carpet cleaners; shampoos; fabric softeners, laundry 
additives; grease removing preparations; cleaning 
preparations; deodorants for personal use; hair lotions; 
dentifrices; toothpastes; exfoliants; depilatory 
preparations; depilatory waxes; hair regrowth inhibitors; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; decalcifying and descaling preparations 
for domestic use; oven cleaning preparations; stove-top 
cleaning preparations; rinse agents for machine 
dishwashers; dishwashing preparations; salts for use in 
machine dishwashers; dishwasher cleaner, freshener 
and deodoriser; stain removing preparations; glass and 
metal cleaning preparations; window cleaning 
preparations; anti-static preparations; drain and sink 
cleaning preparations; detergents having disinfectant 
properties; perfumery, essential oils, cosmetics, non-
medicated preparations for the care of the body and 
skin, ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, 
powders and sprays for use on the body and skin; 
mouth washes and preparations for dental hygiene; 
products to clean dentures; perfuming preparations for 
the atmosphere; potpourri, essential oils, room perfume 
sprays; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with cleaning preparations, polishing 
preparations, detergent or disinfectant for cleaning; 
preparations for body and beauty care; preparations for 
the care, cleansing and embellishment of the skin in the 

form of creams, gels and lotions; emollients; skin 
moisturisers; anti-aging creams; cosmetic and beauty 
preparations; moisturising creams, lotions, mousses 
and gels; skin cleansing preparations; bleaching 
preparations all for personal use; laundry preparations 
for dry cleaners; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; dishwasher 
additives for softening water, preventing limescale 
accumulation on the dishwasher and on crockery and 
glassware and for increasing the power of dishwashing 
detergent; cleaning preparations for vitroceramic and 
kitchen surfaces; cleaning preparations having 
disinfectant properties, limescale removers, rust 
removers, decalcifying and descaling preparations for 
household use; cleaning preparations which prevent 
the build-up of stains and limescale; preparations, 
including creams, gels and mousses, for use before, 
during and after shaving or hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, polishing, 
scouring or bleaching. 

  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 
beings and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; dietetic substances adapted for medical 
use; food adapted for medical purposes; medicinal 
drinks; mineral water for medical purposes; malted milk 
beverages for medical purposes; albuminous foodstuffs 
for medical purposes; cereals for medical purposes; 
medicine tonics; pharmaceutical preparations for 
treating gastrointestinal disorders; infants' and invalids' 
foods; infant formula; lactose free infant's formula; milk 
powder for babies; food and beverages for babies and 
infants; lacteal flour for babies; paediatric nutritive 
beverages; dietetic foods and preparations to be 
administered by tube; vitamins and vitamin 
preparations; dietary supplements consisting of 
vitamins; prenatal vitamins; gummy vitamins; health 
food supplements for persons with special dietary 
requirements; health food supplements made 
principally of vitamins; health food supplements made 
principally of minerals; dietary and nutritional 
preparations; dietary and nutritional supplements; 
dietary food supplements; herbal supplements; mineral 
nutritional supplements; medicated food supplements; 
minerals and mineral preparations; nutritional food 
additives for medical purposes; nutritional supplement 
energy bars; nutritional supplement meal replacement 
bars for boosting energy; nutritional drink mix for use as 
a meal replacement; electrolyte replenishment 
preparations; pain relief medication; pain relief 
preparations; acetaminophen [for relief of pain]; antiviral
drugs for treating influenza; medicinal healthcare 
preparations; antibacterial gel; topical first aid gel; 
lubricant gels for personal use; tissues impregnated 
with insect repellent; herbs (medicinal); extracts of 
medicinal herbs; antioxidants; preparations for 
supplementing the body with essential vitamins and 
microelements; medicated confectionery; dietetic 
confectionery adapted for medical purposes; herbal 
honey throat lozenges; anti-oxidants obtained from 
herbal sources; probiotic supplements; probiotic 
preparations for medical use to help maintain a natural 
balance of flora in the digestive system; dietary fibre to 
aid digestion; digestive enzymes; oral analgesics; cedar 
wood for use as an insect repellent; preparations for 
medical purposes; liquid bandage preparations; 
materials for dressings; medicated skin care 
preparations; medicated preparations for the care of the 
skin; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations, germicides; 
insecticides and miticides; insect repellents; 
preparations for destroying and repelling vermin; 
fungicides; air deodorizing preparations, air purifying 
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preparations; room air fresheners; deodorants and 
deodorisers (other than for personal use); odour 
neutralisers; filled first-aid boxes; anti-bacterial 
preparations; vitamin preparations; mineral 
preparations for medicinal use; herbal preparations for 
medicinal use; disinfectants for household use or for 
hygiene or sanitary purposes; medicated preparations 
for the care of the body and skin; medicated creams, 
gels, lotions, oils, balsams, powders, talcum powders 
and sprays for use on the body and skin; medicated, 
sanitary or disinfecting preparations for the treatment of 
the body and skin; wound healing preparations; 
materials for dressings, plasters, adhesive plasters for 
medical purposes, bandaging materials, bandages; 
bandage strips for skin wounds; plasters, bandaging 
materials; emollient preparations for prevention and 
treatment of dry skin; antiseptics and medical 
preparations for use in oral hygiene; preparations for 
the disinfection of dentures; denture fixatives; denture 
adhesives; medicated mouth washes; contact lens 
cleaning preparations; bactericidal skin cleansing 
preparations; preparations and substances for 
neutralising, controlling or reducing allergens; 
medicated toiletries, medicated talcum powder; cloths, 
wipes, tissues and sponges impregnated with 
antiseptic, antibacterial or disinfectant preparations for 
hygiene use; medicated body care preparations; 
medicated beverages and preparations for making such
beverages; disinfecting agents and preparations having 
disinfecting properties; preparations or substances 
having sanitary, disinfecting, air freshening, air purifying 
or fungicidal properties; medicated pads for the skin; 
film forming protection sprays; disinfectant 
preparations, antiseptic products; materials 
impregnated with, or incorporating, disinfecting 
substances; pharmaceutical preparations and 
substances for treatment of acne and pimples; 
medicated preparations for the treatment and relief of 
eye ailments; dermatological preparations for the 
treatment and prevention of skin disorders; 
pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic properties; 
pads or patches impregnated with or containing 
substances for the relief of symptoms of colds and 
influenza; decongestants and preparations for 
dispersing decongestants; disinfectant solutions for use 
in wiping surfaces; omega-3 fatty acids, phospholipids 
and antioxidants for promoting health; radioactive 
substances for medical purposes; gases for medical 
purposes; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; semen for artificial insemination; 
disinfectants for hygiene purposes; nutritive substances 
for microorganisms; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; antisepsis paper; breast-nursing pads; teeth 
filling material; processed fruit-based snack foods for 
use as nutritional supplements. 

  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 persons with disabilities; 
massage apparatus; apparatus, devices and articles for 
nursing infants; sexual activity apparatus, devices and 
articles; contraceptive appliances; contraceptives, non-
chemical; contrivances of synthetic rubber for 
contraceptive purposes; contrivances made from 
natural rubber for contraceptive purposes; medical 
apparatus for the relief of pain; orthopaedic insoles; 
orthopaedic cushions; orthotic insoles; orthopaedic 
compression supports; compression socks for medical 
or therapeutic use; compression hosiery; graduated 
compression hosiery; medical support hosiery; 
orthopaedic and therapeutic hosiery; hosiery for 
medical, surgical and/or prophylactic purposes; medical 
and surgical socks; medical ventilators; inserts for 
breathing masks for surgical use; inserts for breathing 
masks for medical use; protective nose masks for 
medical use; protective breathing masks for medical 
applications; protective breathing masks made of non-

woven materials for medical applications; respirators for 
medical purposes; orthopaedic, orthotic, chiropody, foot 
care apparatus and instruments; apparatus for 
exercising the foot; orthopaedic articles; instruments 
and apparatus for placing bandages; apparatus for the 
fixing of fingers and toes; elastic bandages for joints, 
elastic gaiters, elastic knee joints, elastic bandages, 
bandages for the waist, bandages for orthopaedic 
purposes; apparatus for measuring, examining and 
taking impressions of the feet; body massagers; 
electrically operated massagers; foot massagers; 
therapeutic apparatus and appliances for massaging 
and/or bathing; massage apparatus, instruments and 
appliances; electric and electronic massage apparatus, 
instruments and appliances; body massagers; personal 
massagers; vibrators; vibrating rings; marital aids; sex 
toys; sex aids; contraceptive or prophylactic devices; 
condoms; stockings for varicose veins; therapeutic 
nose clips for the prevention of exposure to pollutants 
and for medical use; electronic devices for monitoring 
air in the immediate environment for medical use; 
medical apparatus for the treatment and relief of skin 
and eye ailments; instruments, equipment and 
apparatus for hygiene, orthopaedics and for the 
treatment and care of the feet and skin; cushions for 
care of the feet; aids for the correction of the feet 
including supports for the arch of the foot; apparatus for 
the separation and the straightening of the toes; 
protective apparatus against the hardening of areas of 
skin calluses and inflammation of the toes; cushions for 
the heels and under-heels; metatarsal cushions; boot 
inserts, foot rings and foot supports; shoe insoles, 
orthopaedic insoles, disposable insoles, deodorized 
insoles for orthopaedic footwear; medical imaging 
apparatus; infrared diagnostic apparatus for medical 
purposes; electromagnetic diagnostic imaging 
apparatus for medical purposes; diagnostic measuring 
apparatus for the purpose of temperature monitoring; 
medical electronic monitoring instruments for vital signs 
and temperature; respiration monitors; medical devices, 
namely, breathing sensors; measuring devices and 
instruments adapted for the purpose of health and 
temperature monitoring, namely, thermometers and 
pulse oximeters; heart monitors; thermometers for 
medical use; fever thermometers; baby monitoring 
sensors and alarms for medical use; infant respiratory 
monitors; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, 
butter, yogurt and other milk products; dairy products; 
milk substitutes; oils and fats for food; powdered milk; 
dried milk; milk powder for nutritional purposes; soya-
based beverages used as milk substitutes; milk based 
snack foods; fruit-based snack foods; nut-based snack 
foods; snacks made from fruit; snacks made from 
vegetables; snacks made from dairy products; meal-
based nutritional products; fruit-based meal 
replacement bars; nut-based meal replacement bars; 
dairy-based dips; extracts used for food; fruit purees; 
vegetable purees; milk; milk-based formula; meat 
extracts; weed extracts for food; foods prepared from 
fish; vegetables, tinned [canned]; jams; processed betel 
nuts; preparations for making soup; powdered eggs; 
soya milk; milk products; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; fruit jellies; nuts, prepared; 
dry edible fungus; sausage casings, natural or artificial. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; promotional services in 
the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; online retail store services relating to 
household cleaning products; electronic e-commerce 
services, namely, providing information about products 
via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; services relating to advertising, 
marketing and public relations, organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; providing an online marketplace for 
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customers and sellers; organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes; provision 
of business information; arranging of competitions for 
advertising purposes; arranging of competitions for 
business purposes; retail services in connection with 
the sale of air freshening preparations; marketing 
services; commercial or industrial management 
services; rental and leasing of vending machines; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of consumer goods, namely non-medicated cosmetics 
and toiletry preparations, non-medicated dentifrices, 
perfumery, essential oils, bleaching preparations and 
other substances for laundry use and dishwashing, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, domestic bleaching preparations for 
laundry use, dishwasher preparations, preparations for 
removing stains, carpet cleaners, soaps, detergents, 
decalcifying and descaling preparations, limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations, grease 
removers, drain and sink unblocking preparations, 
preparations for prevention of limescale, rust or grease, 
non-medicated toilet preparations, skin care 
preparations, medicated skin care preparations, 
preparations for treatment of acne, depilatory 
preparations, 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 beings and animals, plasters, 
material for dressings, material for stopping teeth, 
dental wax, disinfectants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, pharmaceutical 
preparations, medicated beverages and confectionery, 
contraceptive preparations and substances, spermicidal
gels, liquids and creams, condoms, antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, insecticides, insect repellents, pesticides, 
rodenticides, miticides, preparations for destroying 
vermin, germicides, deodorants (not for personal use), 
air freshening preparations, air fresheners, infant 
formula, hand tools and implements (hand-operated), 
cutlery, side arms (except firearms), razors, electronic 
foot files, electric pedicure sets, nail clippers, nail files, 
nail scissors, computer software, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, 
suture materials, therapeutic and assistive devices 
adapted for persons with disabilities, massage 
apparatus, sexual activity apparatus, devices and 
articles, air freshener dispensing systems, household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal 
or coated therewith), cookware and tableware, except 
forks, knives and spoons, combs and sponges, 
brushes, except paintbrushes, brush-making materials, 
articles for cleaning purposes, unworked or semi-
worked glass (except building glass), glassware, 
porcelain and earthenware, clothing, footwear, 
headgear, insoles for footwear, meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products, dairy products, oils and fats for food, meal-
based nutritional products, coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee, rice, pasta and noodles, tapioca and 
sago, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries and confectionery, chocolate, ice cream, 
sorbets and other edible ices, sugar, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, seasonings, spices, 
preserved herbs, vinegar, sauces and other 
condiments, ice [frozen water], biscuits, starch for food, 
raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products, raw and 
unprocessed grains and seeds, fresh fruits and 
vegetables, fresh herbs, natural plants and flowers, 
bulbs, seedlings and seeds for planting, live animals, 
foodstuffs and beverages for animals, malt, alcoholic 
and non-alcoholic beverages, nutritionally fortified 
beverages and drinks containing dietary fibre and 

preparations for making up into such drinks; 
promotional services in the form of online entertainment 
and education; promotional services in the form of 
sharing of multimedia content via the Internet and other 
computer and communications networks. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; health and wellness 
training; education, training, advice and instruction 
services relating to hygiene, health and germ 
protection; production, publication and distribution of 
educational, training, advisory and instructional 
materials relating to hygiene, health and germ 
protection; publication of books, articles, journals, 
magazines, newsletters, teaching, instructional and 
educational material, also by electronic media, like the 
Internet or through an online computer network; 
publication of information relating to hygiene, health 
and germ protection; arranging and conducting of 
seminars, conferences, workshops, discussion groups, 
lectures and other educational meetings; leisure 
activities and entertainment services; operating of 
lotteries; on-line electronic publications; the provision of 
on-line electronic publications; publication of books or 
of text and publishing services; provision of information 
and instruction services; electronic games services, 
including providing on-line computer games; business 
training services; business training provided via an on-
line game; education services for providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; entertainment services, 
namely, providing multimedia content or information 
over the Internet and (or) other communications 
network; entertainment and educational services 
featuring electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and related 
information via computer and communications 
networks; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; online digital 
publishing services; publication of texts; publication of 
surveys and reviews; organisation of games, 
competitions, information campaigns and events to 
promote and publicise hygiene, health and germ 
protection; education, advice and training, all in relation 
to food, home consumer products, and personal care, 
sexual health and well-being and healthcare consumer 
products; education, advice and training, all in relation 
to home care, personal care and healthcare 
management and welfare. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1620599 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202113939 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.21 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.18, US, 90588316 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biohaven Therapeutics Ltd., 215 Church Street, 
CT06510 NEW HAVEN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

headache, facial pain, impulse control disorders, 
neurological disorders, and neurodegenerative 
disorders. 

  Klasse 42   Pharmaceutical research and development in the 
fields of headache, facial pain, impulse control 
disorders, neurological disorders, and 
neurodegenerative disorders, and consultation 
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provided in conjunction therewith. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1621174 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202114028 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES, 

E.P.E., Paseo de la Castellana, 278, 28046 MADRID, 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Commercial administration; business and company 

administration; commercial business management; 
market analysis; commercial company management or 
organization consultancy; business consultancy; 
company advice and information; assistance in the 
conduct of business or commercial functions of a 
commercial or industrial company; expert opinions and 
information relating to companies and business; advice 
to commercial companies regarding business 
management; company advice and information; 
sponsorship search; market research; assistance in the 
business management or commercial functions of an 
industrial or commercial company; marketing 
campaigns; conducting exhibitions for advertising 
purposes; organization of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; exhibitions and events for commercial or 
advertising purposes; promoting products and services 
via sponsorship; promotion of third-party goods and 
services; commercial business promotion; export 
promotion services; outsourcing services (business 
assistance); advertising services; promotional services; 
commercial business promotion services; information 
and consultancy in the field of foreign trade; arranging 
commercial and business contacts; company 
information services; promotion of fairs for commercial 
purposes; dissemination and distribution of promotional 
material; dissemination of commercial information; 
compilation and collection of business information; 
commercial information services; collection of 
information in computer databases. 

  Klasse 42   Certification services (quality control of food and 
beverage origin); technical writing of standards relating 
to product certification and approval; monitoring of 
quality control; inspection of food and beverage origin; 
testing, authentications and control regarding food and 
wine origin; testing services for certification of quality or 
standards; quality testing of products for certification 
purposes; certification services [quality controls]; quality 
control for goods; advisory services relating to product 
evaluation; quality auditing services; testing services for 
certification of quality or standards; analysis and 
evaluation of product development; quality control for 
raw materials; professional advisory services relating to 
food technology. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1621178 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202114031 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.21 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.12, FR, 4754155 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 COMPTOIR FRANCAIS COMMERCIAL, Fief Martin, 

17520 SAINT CIERS CHAMPAGNE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Fruit-based beverages; soda water; non-alcoholic 
aperitifs; flavored waters; fruit-flavored beverages and 
fruit-based beverages, fruit juices and vegetable juices, 
nectars, lemonades, soda water and other non-
alcoholic beverages; syrups, extracts and essences 
and other preparations for making non-alcoholic 
beverages (excluding essential oils); whey-based 
beverages; soy-based beverages; non-alcoholic malt 
beverages; isotonic beverages; flavored non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic herb-based juices; non-
alcoholic tea-flavored beverages; water-based 
beverages containing tea extracts; non-alcoholic tea-
flavored fruit-based beverages; energy drinks; protein 
beverages; non-alcoholic aperitifs; beers; fruit juices; 
vegetable juices; soda water; non-alcoholic 
preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (with the exception of beers); 
alcoholic beverages excluding beers and wines; spirits 
and liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1622876 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202114460 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., 
Linder Höhe, 51147 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal materials for building and construction; 

buildings, transportable, of metal; containers, and 
transportation and packaging articles, of metal; figures 
of common metal; statues of common metal; rocket 
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launching platforms of metal. 
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking, rescue and teaching apparatus 
and instruments such as magnetic and sun sensors; 
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; calculating machines, data 
processing equipment and computers; apparatus and 
instruments for scientific research in laboratories; 
apparatus and instruments for controlling rockets, in 
particular apparatus and instruments for transmitting 
commands and for measuring in the form of signals 
(such as telemetry, telecommand and radar); satellites 
and rocket navigation devices; satellites for scientific 
purposes; position control systems, consisting of cold 
gas regulators in the nature of control valves for 
regulating the flow of gases and liquids, magnetic 
sensors, sun sensors, star cameras and spinning 
platforms for aligning the object in space, in particular 
for rockets and satellites. 

  Klasse 12   Rockets (space vehicles), in particular for scientific 
purposes. 

  Klasse 13   Rockets (projectiles), in particular for scientific 
purposes. 

  Klasse 39   Transport; launching and positioning of satellites for 
others; launching and controlling rockets for others. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; provision of scientific analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; technical project 
planning for the control of rockets, included in this 
class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624294 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202114884 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.19, JP, 2021-005029 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CONCEPT PROTO Inc., 2-20-8, Hiratsuka, 

Shinagawa-ku, 1420051 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Motion detectors; motion sensors; motion recognizing 
sensors; sensors for determining position; sensors for 
determining position, velocity, acceleration and 
temperature; photoelectric sensors; distance measuring 
apparatus; sensors for determining velocity; infrared 
sensors; measuring devices, electric; radio transmitters 
and receivers; antennas for wireless communications 
apparatus; digital cameras; audio-video receivers; 
global positioning system (GPS) receivers; global 
positioning system (GPS) apparatus; computer network 
routers; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; personal digital assistants in the 
shape of a watch; covers for personal digital assistants; 
smartphones; smartphones in the shape of a watch; 
covers for smartphones; computer programs, recorded; 
computer programs, recorded, that enables participants 
of sports events including skiers and runners to record 
their time of the sport event; computer software, 
recorded; computer software, recorded, that enables 
participants of sports events including skiers and 

runners to record their time of the sport event; 
computer software applications, downloadable; 
computer application software, downloadable, that 
enables participants of sports events including skiers 
and runners to record their time of the sport event; 
computer hardware; computer peripheral devices; 
downloadable image files; electronic publications 
recorded on computer media; downloadable electronic 
publications in the nature of books, magazines and, 
brochures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624561 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202114934 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.26, EM, 018461821 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 REBEL PUG. 

(730) Innehaver: 
 Rebelpug S.r.l., Via Trieste 13, 13900 BIELLA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software programs for video games; games software. 
  Klasse 41   Providing on-line video games; video game services. 
  Klasse 42   Design and development of video game software; 

advisory and consultancy services relating to computer 
and video games software; development of hardware 
for video games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624664 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202115172 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.12, US, 90575132 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-CITE NOVEM 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Excelitas Technologies Corp., 200 West Street, 
MA02451 WALTHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electrical apparatus, namely, an illumination system 

comprising laser and LED light sources, control 
electronics and an interface, optics, light guide delivery 
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systems and power supplies. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624717 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202115179 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.08, FR, 4730233 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SEPHORA, 41 rue Ybry, 92200 NEUILLY SUR SEINE, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery products; perfumes; eaux de toilette; eau 
de Cologne; perfume bases; essential oils; potpourris 
[fragrances]; incense; cosmetic skin care preparations; 
nail care preparations; cosmetic preparations for 
slimming; lotions for cosmetic use; cosmetic skin 
lotions; cosmetic liquid creams; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; hand lotions; beauty masks; 
cosmetic hand-creams; cosmetic creams for skin 
whitening; cosmetic lip-care products; cosmetic creams 
for hair care; conditioners; hair lotions; depilatories; 
depilatory wax; shaving products; shaving soap; 
shaving foam; after-shave lotions; sun care lotions and 
creams; cosmetic preparations for promoting skin 
tanning; self-tanning cosmetic preparations; toiletries; 
dentifrices; cosmetic soaps; soaps for toilet purposes; 
shampoos; shower gels not for medical use; bath gels 
not for medical use; bath oils not for medical use; bath 
salts for cosmetic use; foaming bath products; bath 
pearls; talcum powder for toilet use; cleansing milk for 
toilet purposes; baby oils not for medical use; baby 
powders (toiletries) ; make-up products; make-up 
removing products; lipstick; mascaras for eyelashes; 
hair mascaras; nail polish; nail-polish removing 
products; blushers; make-up powders; eye shadows; 
eye pencils; eyebrow pencils; blusher pencils; hair 
bleaches; beard dyes; hair dyes; hair styling creams or 
gels; hair sprays; brilliantine; false nails; false 
eyelashes; adhesives and decorative transfers for 
cosmetic use; temporary tattoos for the body and nails 
for cosmetic use. 

  Klasse 35   Demonstration of goods; distribution of samples; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; sales promotion for third parties; marketing; 
marketing for self-service shops; presentation of goods 
on all communication media for retail sale of toiletries, 
perfumes, cosmetic products, make-up products, 
cosmetic products for face and body care, cosmetic 
products for hair care and embellishment; the bringing 
together, for the benefit of others, (excluding the 
transport thereof) of a variety of toiletries enabling 
customers to conveniently view and purchase those 

goods; retail sale services for toiletries, perfumes, 
cosmetic products, make-up products, cosmetic 
products for face and body care, cosmetic products for 
hair care and embellishment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624733 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202115181 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.29, EM, 018328692 
(540) Gjengivelse av merket: 

HONESTY CLUB 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 HONESTY CLUB. 
(730) Innehaver: 

 Badoo Media Limited, 332 Agiou Andreou Street, 
Patrician Chambers, 3035 LIMASSOL, Kypros 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; application software for social 

networking services via internet; computer software 
platforms for social networking; computer application 
software for mobile phones; computer software for use 
as an application programming interface (api); instant 
messaging software; downloadable instant messaging 
software; mobile telephones; computer application 
software for mobile telephones; computer software to 
enable the transmission of photographs to mobile 
telephones; training guides in electronic format; 
downloadable applications; downloadable mobile 
applications; mobile application software; computer 
software for use as an application programming 
interface (api) to allow access to online services for 
competitions; computer game software playable via a 
social networking, business networking, social 
introduction, or dating applications; blog software; 
podcasts; mobile phone accessories; grips, stands and 
mounts for handheld electronic devices including 
mobile phones, tablets, sound players, video players, 
cameras, e-readers; protective mobile phone cases; 
adaptors; tablet cases; laptop cases; laptop bags; selfie 
sticks; headphones; earphone cases; portable power 
packs; speaker cases; portable speakers; mouse mats; 
computer mouse; microphones; headsets; memory 
sticks. 

  Klasse 16   Printed matter; postcards; greetings cards; stationery; 
pens; pencils; notebooks; gift bags; gift boxes; stickers; 
removable self-stick notes; notepads; beer mats. 

  Klasse 18   Luggage and carrying bags; umbrellas; purses; 
wallets; handbags; luggage tags; suitcases; rucksacks; 
backpacks; sports bags; school bags; shopping bags; 
tote bags; canvas bags; make up bags; cosmetic 
cases; flight bags; key pouches; leather bags; swim 
bags; shoe bags; pyjama bags; beach bags; vanity 
cases sold empty; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear. 
  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 

business advice and consultancy; business 
management services; business management provided 
on-line from a computer database or the internet; 
business introductions, business networking services; 
online business introductions and online business 
networking services; location-based business 
introductions and location-based business networking 
services; business introductions and business 
networking services provided via a software application 
for portable electronic devices; hosting of exhibitions 
and networking events for business purposes; market 
research services; compilation of advertisements for 
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use as web pages on the internet; provision of space 
on websites for advertising goods and services; 
provision of space in mobile applications for advertising 
goods and services; opinion polling; writing of publicity 
texts; search engine optimisation; database 
management; collection of data; electronic data 
processing; compilation of data in computer databases; 
providing business information in the field of social 
media; providing marketing consulting in the field of 
social media; advertising and marketing services 
provided by means of social media; advertising and 
marketing services provided by means of blogging; 
business networking; professional introductions; 
professional networking; consulting in the field of 
professional relationships; computerized data 
processing; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 

  Klasse 38   Electronic transmission of data, messages, graphics, 
images and information; podcasting services; 
transmission of podcasts; peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files among internet users; providing access to 
computer, electronic and online databases; email and 
instant messaging services in connection with social 
networking, social introduction or dating; chat room 
services in connection with social networking, social 
introduction or dating; operating chat rooms in 
connection with social networking, social introduction or 
dating; providing access to online services relating to 
social networking, social introduction or dating; 
location-based transmission of information; audio, text 
and video broadcasting services over computer or other 
communication networks, including uploading, posting, 
displaying and electronically transmitting data, 
information, audio and video images; providing access 
to an online network service; providing internet 
chatrooms; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
provision of entertainment via podcast; sporting and 
cultural activities; publishing services; information 
services relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
internet; providing online games; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); publication 
of electronic books and journals on-line; providing 
digital music (not downloadable) from mp3 internet web 
sites; writing services for blogs; information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid. 

  Klasse 42   Design and development of computer software in 
connection with social networking, social introduction or 
dating; design and development of computer software 
for the location-based transmission of information in 
connection with social networking, social introduction or 
dating; design and graphic arts design for the creation 
of websites; creating, maintaining and hosting the web 
sites of others; hosting of podcasts; design and 
development of computer hardware and software; 
application service provider services; software as a 
service [saas]; providing search engines for the 
Internet; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; electronic monitoring 
services for computer security threat analysis for 
protecting data; data mining; research in the field of 
social media; creation and maintenance of software for 
blogs; hosting of digital content, namely, on-line 
journals and blogs; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the creation 
and publication of on-line journals and blogs; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid. 

  Klasse 45   Social introduction, social networking and dating 
services; concierge services; match making services; 
online dating, friendship, social introduction networking; 
internet based dating services; location-based social 
introduction, social networking and dating services; 
social introduction, social networking and dating 
services provided via a software application for portable 
electronic devices including mobile phones and tablet 

computers; licensing of computer software and other 
technology; rental of clothing; personal wardrobe styling
services; consulting in the field of personal 
relationships; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625433 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115292 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.09, EM, 018450672 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Racqet International AB, Eskilsgatan 4, 25467 

HELSINGBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; parts of clothing, 
footwear and headgear. 

  Klasse 28   Decorations and ornaments for Christmas trees; 
appliances for gymnastics; sporting articles and 
equipment; video game apparatus; toys, games, and 
playthings. 

  Klasse 35   Online retail services in relation to decorations and 
ornaments for Christmas trees; online retail services in 
relation to headgear; online retail services in relation to 
toys, games, and playthings; online retail services in 
relation to appliances for gymnastics; online retail 
services in relation to video game apparatus; online 
retail services in relation to footwear; online retail 
services in relation to parts of clothing, footwear and 
headgear; online retail services in relation to sporting 
articles and equipment; online retail services in relation 
to clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1625435 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202115293 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bio X Cell, Suite 2B, 39 Labombard Rd., NH03766 
LEBANON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Biochemicals, namely, monoclonal antibodies for in 

vitro and research use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625512 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115303 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.03, EM, 018484754 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Moyagi Group AB, Drejargatan 8, 11342 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Karaoke equipment. 
  Klasse 20   Statues, figurines, works of art and ornaments and 

decorations, made of materials such as wood, wax, 
plaster or plastic, included in the class. 

  Klasse 25   Headgear; footwear; clothing. 
  Klasse 28   Toys; games; jokes (play things). 
  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment 

services; entertainment booking services; audio, video 
and multimedia production, and photography; musical 
education services; instruction in singing; production of 
musical videos; rental services relating to equipment 
and facilities for education, entertainment, sports and 
culture; arranging and conducting of live entertainment 
events; arranging of music performances; performing of 
music and singing; karaoke services; providing karaoke 
equipment; providing karaoke facilities; karaoke 
machine rental services. 

  Klasse 43   Provision of food and drink; restaurant services; bar 
and restaurant services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625535 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115312 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.03, EM, 018552219 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products; medicines; anticoagulants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625536 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115313 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.03, EM, 018552220 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products; medicines; anticoagulants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625559 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202115319 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.04, EM, 018486019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 
GERLINGEN, Tyskland 
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 
40-46, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Riveters [powered tools]; riveting hammers [powered 

tools]; drills [power tools]; drill presses [power tools]; 
end mills [power tools]; tile saws [power tools]; portable 
electric power tools; thread mills [power tools]; burrs 
[power tools]; buffers being power tools; grinders being 
power tools; circular saws being portable electric power 
tools; drills being cordless electric power tools; electric 
lawnmowers; rechargeable hedge cutters; power driven 
hedge shears; orbital sanders [machines]; 
screwdrivers, electric; power-operated jig saws; belt 
sanding machines; hot air welding machines; band 
saws; angle grinders; milling machines; milling-drilling 
machines; plate shearing machines; planing machines; 
saber saws; circular saws; machines for scouring; 
vacuum cleaners for industrial purposes; electric 
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vacuum cleaners; vacuum cleaning machines for use in 
households; blowing machines; electric rotary 
hammers; shears, electric; cutters being powered by 
mains electricity or batteries; electric high pressure 
cleaners; nailing machines; power-operated nailing 
guns; nail extractors, electric; electric nail extractors; 
press tools [parts of machines]; pressing machines; 
pneumatic grease guns; grease guns operated by 
compressed air; tree branch cutters (electric -); 
polishing tools (electric -); robotic cleaning [polishing] 
machines for floors; machines for burnishing; industrial 
cleaning machines [polishers]; machines and apparatus 
for polishing [electric]; beaters, electric; tile cutters 
[electric]; concrete mixers [machines]; electric welding 
apparatus; power-operated sprayers; electric concrete 
vibrators; lift installations; electric drives for elevators; 
spur wheel pulley blocks [parts of machines]; electric 
compressors. 

  Klasse 9   Battery chargers; batteries; lithium ion batteries; 
cameras [photography]; loudspeakers; wireless 
speakers; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; home theatre systems; home cinema 
systems. 

  Klasse 11   Electric lamps; LED lamps; portable lamps [for 
illumination]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625597 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115327 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU WERIDE TECHNOLOGY CO.,LTD, Rm 

687, No.333, Jianshe Rd., Jiufo, Guangzhou, 510555 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Remote control vehicles, other than toys; driverless 

cars; cars; motor homes; sports cars; vans; aircraft; 
electric vehicles; air vehicles; civilian drones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625632 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202115333 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625633 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202115334 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625731 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115348 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.23, EM, 018564229 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, medicines used in multiple 

sclerosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625732 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115349 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.23, EM, 018564230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, medicines used in multiple 

sclerosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1625733 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115350 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.23, EM, 018564237 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, medicines used in multiple 

sclerosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625754 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202115352 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.13, CH, 765898 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharmotech SA, Chemin des Aulx 14, 1228 PLAN LES 
OUATES, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated toiletry preparations and cosmetic 

products; non-medicated dentifrices; perfumery 
products, essential oils; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products, medical and veterinary 
preparations; hygienic products for medicine; dietetic 
substances and foodstuffs for medical or veterinary 
use, food for babies; food supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
dental fillings and dental impressions; disinfectants; 
products for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625758 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202115353 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LECLERC BRIANT, 67 rue de la Chaude Ruelle, 
51200 EPERNAY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines; Wines with the protected appellation of origin 

"Champagne". 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625759 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115354 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.17, BX, 1442884 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hobré Instruments BV, Netwerk 4, 1446WK 
PURMEREND, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring and checking (supervision) apparatus and 

instruments, including an analyzer enabling the oil and 
gas processing industries to conduct measurements, 
inspections and checks; environmental monitoring 
sensors; gas sensors; laser diode gas sensors enabling 
the detection of traces of a first gas inside a second for 
an application in the field of environmental monitoring; 
environmental monitoring sensors for use in detecting 
traces in a gaseous environment; environmental 
monitoring sensors for use in detecting humidity in 
natural gas or other gases; environmental monitoring 
sensors enabling hydrogen sulfide (H2S) to be 
detected in natural gas or other gases; environmental 
monitoring sensors enabling carbon dioxide to be 
detected in natural gas or other gases; parts and 
accessories for the aforesaid goods; software for 
environmental monitoring applications; software for 
sensor data characterization; software for controlling a 
trace gas detection sensor; software for data checking 
(supervision) and acquisition for obtaining data, 
checking and monitoring transfer measurements; 
software for obtaining automated and on-demand 
intelligence, related to field monitoring devices; 
industrial process monitoring software; petrochemical 
equipment monitoring software; software for controlling 
a variety of remote sensors to monitor the level of trace 
gases in a gaseous environment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1625772 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202115356 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hydro-Shop fbw GmbH, Warnckesweg 1, 22453 
HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Limescale protection systems, mainly consisting of 

physical apparatus and instruments for water treatment. 
  Klasse 37   Installation, assembly, repair and maintenance of 

water filters, water purification devices, water sterilizers, 
water treatment devices and limescale protection 
systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625773 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115357 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.04, DE, 30 2020 026 

502 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esylux GmbH, An der Strusbek 40, 22926 
AHRENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic fault detection, monitoring and 

video monitoring apparatus and installations for 
buildings, objects and terrain; presence, smoke, gas, 
heat and fire detectors and alarms; oxygen, carbon 
monoxide, carbon dioxide sensors and alarms; motion 
sensors; infrared sensors and alarms; photo-electric 
switches; burglary detection apparatus; acoustic 
sensors and switches; signalling lamps; electric and 
optical alarm installations and alarm displays; acoustic 
signal transmitters, in particular alarms; temperature 
gauges; temperature indicators; hygrometers and 
moisture display apparatus; odour detectors; combined 
sensors for temperature, moisture, brightness, 
presence, smoke, gas, odour, movement, fire or 
burning; transformers [electricity]; voltage surge 
protectors; anti-interference devices [electricity]; lighting 
ballasts; electrical key buttons; commutators; radio 
switches; radio switch systems; dimmers; time 
switches, automatic; chargers for electric batteries; 
electric and electronic security apparatus and 
installations for fire protection; fire extinguishers; fire 
blankets; fire ladders; clothing for protection against 
fire; electronic ballasts for LED lighting and lighting 
systems; computer software for operating lighting 
systems and lighting and control apparatus and ballasts 
for lighting and LED lighting; computer software for 
controlling lighting and lighting systems, in particular for 
generating a real or natural light situation or daylight 
situation; door phones; video door intercoms; two-way 
intercom systems; baby monitoring systems; recording 
apparatus for sound or images; communications 
equipment; answering machines; electric door bells and 
door bell systems; the aforesaid goods also being 
electrically or electronically remote-controlled, for 
private households and multihome buildings and for 
industrial purposes; remote controls for the above-

mentioned goods; remote controls for lighting, lamps, 
house number lights, spotlights, halogen spotlights, 
LED lights, decorative lighting, exterior lights and 
interior lights; installation and assembly material for 
electric and electronic installations, included in this 
class; surface-mounted and flush-mounted boxes for 
sockets and switches; electric sockets; electrical 
cables; wire connectors [electricity]; fuses; residual-
current circuit breakers; low-voltage cables for 
connecting LED lighting with assigned ballasts; network 
cables; electronic controllers, remote controls and 
operator's control switches for lighting systems, for LED 
lights, for ballasts, for awnings, for venetian blinds, for 
window blinds, for skylights, for wellness devices, for 
saunas, for steam baths, for whirlpools, for showers, for 
solariums, for heating and air conditioning apparatus 
and installations; presence alarms and sensors; 
brightness sensors and temperature sensors for 
controlling the aforesaid goods; alarm installations, in 
particular for roller blinds, jalousies or skylights; 
electric/electronic control apparatus for electric drive 
motors [other than for land vehicles]. 

  Klasse 11   Lighting, lamps and light sources, except for 
photographic or medical purposes, in particular 
emergency lights, battery and accumulator-operated 
lights, electric torches, night lamps, house number 
lights, spotlights, halogen spotlights and lighting, LED 
luminaires, including controllable by means of control 
apparatus and/or detectors; computer-controlled LED 
luminaires; LED lighting devices; decorative lighting 
[included in this class]; strings of lights for outdoor and 
indoor use; exterior lights; indoor lights; air-conditioning 
apparatus; installations and apparatus for heating; hot 
water boilers; the aforesaid goods including controlled 
automatically or via sensors, including partially 
electrically/electronically remote-controlled, for private 
and industrial use; all the aforesaid goods except 
Christmas lights and strings of lights and spare parts 
and accessories therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625786 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115360 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.14, EM, 018471539 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Antonio Ferre Pinedo, Avda. Universidad de 

Salamanca 11 A, Atico A, 41930 BORMUJOS 
(SEVILLA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software applications; 

intercommunication apparatus; video monitors; 
counters; measuring instruments; electric cables; 
electric wires; semi-conductors; integrated circuits; 
rheostats; transformers [electricity]; circuit breakers; 
electric switches; electric converters; electric energy 
converters; electric control devices; switchboxes 
[electricity]; voltage surge protectors; electric apparatus 
for commutation; lightning conductors [rods]; electric 
theft prevention installations; electric locks; electric 
batteries; solar panels for electricity generation; electric 
relays; sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; current rectifiers; low-voltage power 
supply; electricity distribution board, high/low voltage; 
starter cables; batteries for lighting; control panels 
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[electricity]; distribution boxes [electricity]; electricity 
conducting apparatus; materials for electricity mains 
[wires, cables]; solar battery packs; electromagnetic 
coils; remote control apparatus; optical fibers [light 
conducting filaments]; computers; electric car chargers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626007 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115598 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.15, EM, 018494516 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 
GmbH, Bontkirchener Strasse 1, 59929 BRILON, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for storing electricity; 

accumulators, electric; batteries; lithium batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626068 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202115604 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the letters "A X" in block 

letters fantasy capital letters separated by a vertical 
line. 

(730) Innehaver: 
 GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11, 20121 

MILANO (MI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, cases for glasses and spectacles, 
chains and cords for glasses and spectacles, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; covers for portable 
multimedia players; covers for mobile phones; covers 
for DVDs; covers for CDs; covers for computer cables; 
covers for audio reproduction devices; covers for 
palmtops; covers for electronic agendas; covers for 
photographic cameras and covers for film cameras; 
cellular phones; smartphones; wireless communication 
devices featuring telecommunication functionality to 
allow the transmission of text, data, audio, image and 
video files; electronic monitoring devices comprised of 
microprocessors and accelerometers, for identifying, 

storing, reporting, monitoring, uploading and 
downloading data and information for personal physical 
fitness and training purposes; downloadable 
applications and software for smart watches and mobile 
devices, for processing, reviewing and editing data, to 
enable users to control the presentation and 
information available from the devices; wearable 
sensors for personal physical fitness and training 
purposes to gather biometric data and also including 
monitors and displays sold as a unit; smartwatches; 
wearable activity trackers; pedometers; smartwatches 
featuring software for sending and receiving data or to 
be used to monitor personal fitness activity; smart 
bands, rings or necklaces featuring software for 
sending and receiving data or to be used to monitor 
personal fitness activity. 

  Klasse 14   Watches and clocks; chronographs and 
chronometers; earrings; rings; necklaces; bracelets; 
ornamental pins made of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; boxes of precious metal; 
pins; tie clips; cuff links; watch straps; watch bands; 
jewelry. 

  Klasse 18   Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; leather 
document briefcases; leather key cases; purses; suit 
cases; cosmetic bags sold empty; sports bags; evening 
and shoulder bags for ladies; leather shopping bags; 
school bags; garment bags for travel; suit carriers for 
travel; shoe bags for travel; beach bags; diaper bags; 
backpacks; Boston bags; traveling trunks; duffel bags; 
overnight bags; carry-on bags; satchels; opera bags; 
vanity cases (not fitted); hides; cases and boxes made 
of leather; bags made of leather for packaging; leather 
straps; umbrellas; leather leashes; saddlery. 

  Klasse 25   Coats; jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; 
overcoats; belts; braces for clothing; suits; stuff jackets; 
jumpers; jeans; dresses; cloaks; parkas; shirts; T-shirts; 
sweaters; underwear; baby-dolls being nightwear; 
bathrobes; bathing costumes; negligee; swim suits; 
dressing gowns; shawls; neckerchiefs; scarves; ties; 
neckties; sweat shirts; under shirts; polo shirts; body 
suits; shorts; combinations [clothing]; wedding dresses; 
stockings; socks; shoes; slippers; overshoes; galoshes; 
wooden clog; soles for footwear; footwear upper; boots; 
ski boots; snow boots; half boots; esparto shoes or 
sandals; sandals; bath sandals; gloves; mittens; hats 
and caps; visors (headwear). 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others of 
cosmetics, perfumery, spectacles, optical goods and 
cases for optical goods, electronic devices, telephones, 
smartwatches and covers for smartwatches, sensors 
for health purposes and heart rate monitoring 
apparatus; the bringing together, for the benefit of 
others of jewelry, timepieces, paper stationery, office 
stationery, bags, wallets, saddlery, clothing, footwear, 
headwear, belts, buttons, zippers, buckles; all the 
aforesaid goods, excluding the transport thereof, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626074 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202115605 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen invt Electric Co., Ltd, 501, Building A7, 

Nanshan Zhiyuan, No. 1001, Xueyuan Avenue, 
Changyuan Community, Taoyuan Street, 518000 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric kitchen machines; agricultural machines; 

sewing machines; laundry washing machines; 
electromechanical machines for food preparation; 
elevators [lifts]; metalworking machines; hand-held 
tools, other than hand-operated; machines for the 
electronic industry; transmissions for machines; electric 
motors, other than for land vehicles; gear boxes, other 
than for land vehicles; starters for motors and engines; 
dynamos; driving motors other than for land vehicles; 
propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
exhausts for motors and engines; gears, other than for 
land vehicles; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; dynamo belts; couplings other than for land 
vehicles; electric spindles (machines parts); spindle 
motors; elevator operating apparatus; threading 
machines; lathes [machine tools]; cutting machines; 
finishing machines; machine tools; crushing machines; 
machines and apparatus for polishing [electric]; drilling 
machines; notchers [machine tools]; milling machines; 
planing machines; electroplating machines; electric 
welding apparatus; alternating current servo motors; 
generators of electricity; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; control mechanisms for 
machines, engines or motors; wind-powered electricity 
generators; hydraulic motors and engines; machine 
coupling and transmission components [except for land 
vehicles]; motors, electric, other than for land vehicles; 
handling machines, automatic [manipulators]; industrial 
robots. 

  Klasse 9   Automatic control apparatus for power stations; 
explosion-proof frequency converters for high voltage; 
control panels [electricity]; distribution consoles 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; electric 
apparatus for commutation; converters, electric; 
switches, electric; current rectifiers; inverters 
[electricity]; stabilized voltage supply units; low-voltage 
power supply units; autotransformer starters being 
control apparatus; computer programs [downloadable 
software]; electronic tags for goods; signal bells; 
telephone apparatus; optical communications 
instruments; measuring instruments; radiological 
apparatus for industrial purposes; protection devices for 
personal use against accidents; theft prevention 
installations, electric; time clocks [time recording 
devices]; television apparatus; cameras [photography]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; integrated 
circuits; electrolysers; accumulators, electric; 
accumulator boxes; battery chargers; variometers; 
capacitors; resistances, electric; rheostats; 
transformers [electricity]; lightning arresters; computer 
software for database management; computer software 
for controlling self-service terminals; computer software 
platforms, recorded or downloadable; network cards; 
interactive touch screen terminals; programmable logic 
controllers; display monitors; computer terminals; 
monitoring apparatus, electric; fiber optic couplers; 
servo amplifiers; electric control devices; power 

controllers; reactive power compensation devices; 
photovoltaic inverters; battery charging devices for 
motor vehicles; battery charge devices; battery boxes; 
portable power supplies (rechargeable batteries); data 
processing apparatus; heat regulating apparatus; 
apparatus for transmitting communications; 
photovoltaic installations for generating electricity 
[photovoltaic power plants]; photovoltaic cells; 
photovoltaic apparatus and installations for generating 
solar electricity; direct current converters; charging 
devices for rechargeable equipments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626135 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202115611 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PERATO GmbH, Monopol Leipzig / Haus 3, 
Haferkornstraße 15, 04129 LEIPZIG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Natural desiccants for the control of humidity; 

chemical preparations for binding liquid waste and 
sewage; natural drying agents for withdrawing liquid 
from waste and sewage. 

  Klasse 11   Sanitary and bathroom installations and plumbing 
fixtures; toilets [water-closets]; toilets, portable; toilets 
for incorporation in portable buildings; lavatory 
installations; toilet bowls; toilet seats; toilet seat lids; 
bathroom sinks; electric fans for personal use; water 
filters; water filtering apparatus; water filtering 
installations; water purification installations; water 
purification units; water conditioning installations; water 
conditioning units. 

  Klasse 16   Toilet paper; garbage bags of plastics [for household 
use]; garbage bags of paper [for household use]; wood 
glue for household use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626136 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115612 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.07.08, JP, 2021-085574 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TOKUYAMA DENTAL CORPORATION, 38-9, Taito 1-

chome, Taito-ku, 110-0016 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Materials for dental crowns and dental bridges; 
materials for artificial teeth; materials for use in dental 
prosthetics and dental fillings; dental composite 
materials; materials for tooth restoration; dental 
adhesives; dental cements; primers for dental 
purposes; denture relining materials; dental materials 
for denture base; dental materials; dental impression 
materials; gauze for dressings; detergents for medical 
purposes; other pharmaceutical preparations. 

  Klasse 10   Dispensing instruments for dental purposes; mixing 
instruments for dental purposes; filling instruments for 
dental purposes; polishing instruments for dental 
purposes; grinding instruments for dental purposes; 
drills for dental use; instruments for use in prosthetic 
dentistry; dental band for use in prosthetic dentistry; 
dental retainer for use in prosthetic dentistry; dental 
wedge for use in prosthetic dentistry; dental loupes; 
shade guides for dental use; dental articulators; 
orthodontic appliances; polymerization apparatus for 
use in dental treatment; dental apparatus for 
impression taking; dental apparatus for making denture, 
dental crowns and dental bridges; dentures; dental 
crowns; dental bridges; pins for artificial teeth; gloves 
for dental purposes; gloves for medical purposes; 
sanitary masks for medical purposes; surgical mask; 
face protection shields for medical purposes; dental 
apparatus and instruments; medical apparatus and 
instruments; sanitary masks for personal use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626143 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202115614 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The combined designation in the form of an image of 

the socket and a plug with the wheels, which looks like 
a car. Under the above-described composition there is 
a fantasy verbal designation "Epicar" made in the Latin 
letters. 

(730) Innehaver: 
 Individual entrepreneur Minkin Denis Andreevich, 

Leningradskoe shosse, building 3, building 1, 
apartment 133, 125080 MOSCOW, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Fire engines; answering machines; electrical adapters; 

batteries for electronic cigarettes; accumulators, 
electric; accelerometers; actinometers; alidades; 
altimeters; ear pads for earphones; ammeters; 
nanoparticle size analysers; anemometers; anodes; 
aerials; anticathodes; apertometers [optics]; high-
frequency apparatus; testing apparatus not for medical 
purposes; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; sound recording apparatus; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; diffraction 
apparatus [microscopy]; air analysis apparatus; cash 
registers; intercommunication apparatus; projection 
apparatus; fire extinguishing apparatus; blueprint 
apparatus; flashing lights [luminous signals]; telephone 
apparatus; acid hydrometers; acidimeters for batteries; 
aerometers; automated teller machines [ATM]; 
barometers; anode batteries; galvanic batteries; ignition 
batteries; solar batteries; batteries, electric; betatrons; 
binoculars; biochips; lens hoods; magnetic tape units 
for computers; computer memory devices; fire hose 
nozzles; encoded identification bracelets, magnetic; 
directional compasses; vacuum gauges; electrolysers; 
variometers; verniers; scales; precision balances; 
scales with body mass analysers; camcorders; video 
baby monitors; video projectors; video telephones; 
video screens; electric plugs; viscosimeters; 
wavemeters; voltmeters; mechanical signs; signs, 
luminous; switchboxes [electricity]; current rectifiers; 
gas testing instruments; galvanometers; hands-free kits 
for telephones; heliographic apparatus; hygrometers; 
hydrometers; holograms; plotters; range finders; 
parking sensors for vehicles; piezoelectric sensors; 
densimeters; densitometers; detectors; smoke 
detectors; infrared detectors; dictating machines; 
dynamometers; light-emitting diodes [LED]; quantum 
dot light-emitting diodes [QLED]; floppy disks; 
phonograph records; disks, magnetic; circular slide 
rules; disk drives for computers; wearable video display 
monitors; electronic numeric displays; electronic 
interactive whiteboards; electronic notice boards; life 
jackets; identification threads for electric wires; locks, 
electric; bells [warning devices]; signal bells; audio 
interfaces; acoustic conduits; probes for scientific 
purposes; measures; pressure measuring apparatus; 
inverters [electricity]; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres; temperature indicators; 
measuring instruments; cosmographic instruments; 
instruments containing eyepieces; interfaces for 
computers; satellite finder meters; spark-guards; 
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coaxial cables; fibre optic cables; cables, electric; 
calipers; slide calipers; screw-tapping gauges; 
calorimeters; calculating machines; thermal imaging 
cameras; electronic pens [visual display units]; 
biometric identity cards; memory cards for video game 
machines; encoded magnetic cards; cathodes; choking 
coils [impedance]; coils, electric; electromagnetic coils; 
computer keyboards; solenoid valves [electromagnetic 
switches]; thin client computers; encoded key cards; 
electronic book readers; electronic agendas; magnetic 
encoders; collectors, electric; commutators; compact 
discs [audio-video]; comparators; computers; tablet 
computers; notebook computers; condensers 
[capacitors]; contacts, electric; traffic cones; branch 
boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity]; battery boxes; cabinets for 
loudspeakers; lasers, not for medical purposes; 
amplifying tubes; correcting lenses [optics]; optical 
lenses; optical condensers; magnets; decorative 
magnets; close-up lenses; crash test dummies; 
resuscitation mannequins [teaching apparatus]; 
pressure gauges; material testing instruments and 
machines; megaphones; portable media players; 
diaphragms [acoustics]; diaphragms for scientific 
apparatus; digital weather stations; mechanisms for 
coin-operated apparatus; micrometers; 
microprocessors; microscopes; microtomes; 
microphones; audio mixers; modems; lightning 
conductors; monitors [computer hardware]; terminals 
[electricity]; junction sleeves for electric cables; 
headphones; earpieces for remote communication; 
sound recording carriers; optical data media; sheaths 
for electric cables; weighing machines; computer 
hardware; objectives [lenses] [optics]; rescue laser 
signalling flares; limiters [electricity]; survival blankets; 
ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; 
oscillographs; mirrors [optics]; spectacles; signalling 
panels, luminous or mechanical; transmitters 
[telecommunication]; telephone transmitters; 
transmitters of electronic signals; switches, electric; 
data gloves; plates for batteries; wafers for integrated 
circuits; printed circuit boards; stands adapted for 
laptops; semi-conductors; polarimeters; personal digital 
assistants [PDAs]; fuses; converters, electric; 
telerupters; distance measuring apparatus; speed 
checking apparatus for vehicles; teaching apparatus; 
time recording apparatus; apparatus and instruments 
for astronomy; navigational instruments; apparatus and 
instruments for physics; measuring apparatus; 
observation instruments; satellite navigational 
apparatus; telecommunication apparatus in the form of 
jewellery; audio- and video-receivers; prisms [optics]; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; 
conductors, electric; copper wire, insulated; record 
players; control panels [electricity]; radar apparatus; 
masts for wireless aerials; transmitting sets 
[telecommunication]; radios; flowmeters; walkie-talkies; 
voltage regulators for vehicles; speed regulators for 
record players; cell switches [electricity]; time switches, 
automatic; relays, electric; body harnesses for support 
when lifting loads; rheostats; respirators for filtering air; 
retorts; refractometers; refractors; grids for batteries; 
laboratory robots; teaching robots; humanoid robots 
with artificial intelligence; height measuring instruments; 
speaking tubes; horns for loudspeakers; subwoofers; 
optical fibres [light conducting filaments]; traffic-light 
apparatus [signalling devices]; signals, luminous or 
mechanical; sirens; integrated circuit cards [smart 
cards]; smartglasses; smartphones; smartwatches; 
connections for electric lines; couplings, electric; 
sonars; sound locating instruments; lighting ballasts; 
resistances, electric; spectrograph apparatus; 
spectroscopes; speed indicators; satellites for scientific 
purposes; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; anti-glare glasses; optical glass; 
personal stereos; stroboscopes; bags adapted for 
laptops; printed circuits; counters; mileage recorders for 
vehicles; abacuses; taximeters; tachometers; television 
apparatus; telegraphs [apparatus]; telescopes; 

teleprompters; teleprinters; cordless telephones; mobile 
telephones; theodolites; credit card terminals; 
interactive touch screen terminals; thermo-
hygrometers; thermometers, not for medical purposes; 
thermostats; climate control digital thermostats; 
transponders; transformers [electricity]; step-up 
transformers; triodes; gauges; quantity indicators; petrol 
gauges; electric loss indicators; light-emitting electronic 
pointers; amplifiers; particle accelerators; baby 
monitors; steering apparatus, automatic, for vehicles; 
video recorders; sound reproduction apparatus; data 
processing apparatus; optical character readers; 
chargers for electric accumulators; acoustic alarms; 
cathodic anti-corrosion apparatus; anti-theft warning 
apparatus; anti-interference devices [electricity]; 
acoustic couplers; alarms; whistle alarms; adding 
machines; bar code readers; animated cartoons; filters 
for respiratory masks; filters for ultraviolet rays, for 
photography; USB flash drives; optical lanterns; signal 
lanterns; photometers; flash-bulbs [photography]; digital 
photo frames; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; chronographs [time 
recording apparatus]; cyclotrons; frequency meters; 
sleeves for laptops; covers for tablet computers; fire 
blankets; chips [integrated circuits]; pedometers; 
meteorological balloons; electrified rails for mounting 
spot lights; snorkels; cell phone straps; distribution 
boards [electricity]; equalizers [audio apparatus]; 
projection screens; fluorescent screens; ducts 
[electricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; 
armatures [electricity]; 3D spectacles; woofers; sound 
masking loudspeakers; loudspeakers with built-in 
amplifiers; trackballs [computer peripherals]; laptop 
computers; light dimmers [regulators], electric; 
scanners [data processing equipment]; screens 
[photography]. 

  Klasse 12   Motor buses; motor coaches; camping cars; motor 
racing cars; cars; robotic cars; sports cars; refrigerated 
vehicles; caravans; shock absorbers for automobiles; 
space vehicles; aircraft; air cushion vehicles; hot air 
balloons; ski carriers for cars; luggage carriers for 
vehicles; bumpers for automobiles; vehicle bumpers; 
tyres for vehicle wheels; armoured vehicles; bicycles; 
electric bicycles; helicopters; helicams; automobile 
hoods; lug nuts for vehicle wheels; hydroplanes; 
seaplanes; lorries; doors for vehicles; bicycle motors; 
engines for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; screw-propellers; brake discs for vehicles; 
military drones; civilian drones; delivery drones; camera 
drones; bicycle bells; rearview mirrors; portholes; inner 
tubes for pneumatic tyres; hoods for vehicle engines; 
boats; caissons [vehicles]; bicycle wheels; vehicle 
wheels; casters for trolleys [vehicles]; brake pads for 
automobiles; hub caps; pushchairs; side cars; prams; 
brake linings for vehicles; ship hulls; panniers adapted 
for bicycles; panniers adapted for motorcycles; bands 
for wheel hubs; caps for vehicle fuel tanks; automobile 
bodies; bodies for vehicles; treads for retreading tyres; 
golf carts [vehicles]; sprinkling trucks; mopeds; motor 
scooters; motorcycles; tyre mousse inserts; freewheels 
for land vehicles; repair outfits for inner tubes; pumps 
for bicycle tyres; upholstery for vehicles; rims for bicycle
wheels; windows for vehicles; axles for vehicles; 
headlight wipers; bicycle pedals; ashtrays for 
automobiles; gearing for land vehicles; carts; head-
rests for vehicle seats; bicycle kickstands; cup holders 
for vehicles; casings for pneumatic tyres; cigar lighters 
for automobiles; sun-blinds adapted for automobiles; 
bicycle trailers; shock absorbing springs for vehicles; 
motorcycle frames; reduction gears for land vehicles; 
vehicle suspension springs; rudders; bicycle 
handlebars; motorcycle handlebars; vehicle joysticks; 
push scooters [vehicles]; aeroplanes; amphibious 
airplanes; rescue sleds; brake segments for vehicles; 
bicycle saddles; luggage nets for vehicles; dress 
guards for bicycles; fitted pushchair mosquito nets; anti-
theft alarms for vehicles; safety seats for children, for 
vehicles; hydraulic circuits for vehicles; snowmobiles; 
vehicle wheel spokes; spoilers for vehicles; air vehicles; 
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vehicles for locomotion by land, air, water or rail; water 
vehicles; electric vehicles; delivery tricycles; inclined 
ways for boats; windscreens; windshield wipers; hubs 
for vehicle wheels; bags adapted for pushchairs; 
saddlebags adapted for bicycles; bicycle brakes; 
torsion bars for vehicles; tractors; tramcars; military 
vehicles for transport; aerial conveyors; turbines for 
land vehicles; automobile chains; motorcycle chains; 
driving chains for land vehicles; anti-skid chains; 
transmission chains for land vehicles; pushchair covers; 
spare wheel covers; saddle covers for bicycles; saddle 
covers for motorcycles; seat covers for vehicles; vehicle 
covers [shaped]; vehicle chassis; axle journals; 
tubeless tyres for bicycles; bicycle tyres; automobile 
tyres; tyres for snow ploughs; pneumatic tyres; spikes 
for tyres; bicycle mudguards; tow trucks; motors, 
electric, for land vehicles; yachts; gyrocopters; self-
balancing scooters; self-balancing electric unicycles; air 
pumps [vehicle accessories]; saddles for cycles and 
bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626213 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202115621 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic Center Drive, 
Suite 528, CA94903 SAN RAFAEL, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages, namely, pre-mixed alcoholic 

cocktails. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626229 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202115623 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pelsis Belgium, naamloze vennootschap, Industrieweg 
15, 2880, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Consultancy and advisory services relating to 

agriculture, horticulture and forestry; advisory and 
consultancy services relating to the use of manure, 
fertilizers and plant care products in agriculture, 
horticulture and forestry; advisory and consultancy 
services relating to the use of non-chemical treatments 
for sustainable agriculture and horticulture; advisory 
and consultancy services relating to weed control and 
pest control in agriculture, horticulture and forestry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1626248 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202115625 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crossover Markets, Inc., 401 Congress Avenue Suite 
2650, TX 78701 AUSTIN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Executive search and placement services; 

professional staffing and recruiting services; business 
services, namely, development and analysis of tests for 
testing professional competency; consulting services in 
the field of human resources development, namely, 
making the recruiting process more efficient for 
employers by utilizing technology; business 
management consulting services and recruiting 
services, namely, providing information about business 
strategy and management, employment recruiting 
techniques, employee job satisfaction, job resources 
and improving job satisfaction, corporate culture and 
corporate reputation; providing information in the fields 
of employment recruiting and employment counseling; 
job placement of remote-work job opportunities online; 
business management consulting services, namely, 
placing contractors or fully staffed teams, namely, 
providing HR operations services, namely, providing 
team management services; providing testing, 
assessments, and grading of professional competency 
tests. 

  Klasse 42   Providing a web site featuring technology that enables 
recruiters and hiring managers to manage the 
candidate attraction and selection process, including 
administration of background checks, assessments, 
and skills tests, certification of assessment results, as 
well as compiling data that facilitates the continuous 
improvement of the process; providing a web site in 
that nature of web pages featuring technology that 
enables users to showcase their professional profile, 
certify their skills, and access tailored job opportunities; 
platform as a service (PAAS) services, namely, 
providing computer software platforms for online 
testing, analysis, and evaluation of a candidate's 
professional competency. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626254 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115626 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.22, EM, 018457672 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kempower Oyj, Hennalankatu 71, 15180 LAHTI, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Management of payment transactions related to the 

charging of electric vehicles; all the aforementioned 
services for electric vehicles charging operators as part 
of a cloud system. 

  Klasse 42   Remote monitoring of the operation of computer 
programs; updating, development and adapting 
computer software; cloud computing; software as a 
service (Saas); all the aforementioned services for 
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electric vehicles charging operators as part of a cloud 
system. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626271 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202115627 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 S.A.M. Sérélys Pharma, Immeuble Le Triton, 5, rue du 
Gabian, 98000 MONACO, Monaco 

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

nutritional supplements; dietetic substances adapted 
for medical use; food supplements for human 
consumption in the form of tablets and capsules; 
pharmaceutical products for human use in the form of 
tablets and capsules; pollen extracts and plant extracts 
sold as components of food supplements and 
pharmaceutical preparations; pollen and pollen extracts 
for medical, pharmaceutical or nutritional use. 

  Klasse 29   Pollen prepared as foodstuff. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626276 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202115628 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.23, FR, 4736223 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CLERMON ET ASSOCIES, 83 rue de Tocqueville, 

75017 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics; perfumery products; non-medicated skin 
care preparations; nail care products; cosmetic 
products for the bath and shower; bath and shower 
preparations; bath and shower gels and salts, other 
than for medical use; nail polish; nail polish removers; 

lipstick; lipstick cases; cosmetics for eyelashes; soaps. 
  Klasse 9   Cases for smartphones; covers for smartphones; 

covers for tablet computers; covers for electric outlets; 
covers for personal digital assistants [PDAs]; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments. 

  Klasse 14   Jewelry articles; wristwatches; watch bands; charms 
for key rings; jewelry charms; key rings [split rings with 
charms or trinkets]. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, goods made of 
these materials, namely travelling trunks, handbags, 
backpacks, briefcases, purses, evening bags; shoulder 
belts [straps] of leather; bags [envelopes, pouches] of 
leather for packaging; shopping bags; wallets; credit 
card cases [wallets]; cases of leather or leatherboard; 
suitcases; bags; beach bags; key cases; hat boxes of 
leather; satchels; travel sets [leatherware]; garment 
bags for travel; boxes of leather or leatherboard. 

  Klasse 25   Footwear; soles for footwear; belts [clothing]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626330 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202115633 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Ramps of metal. 
  Klasse 9   Protective helmets for sports; skateboard helmets, 

bike helmets; ski goggles; goggles for sports; protective 
goggles; sunglasses; neoprene safety vests; waterproof 
phone covers. 

  Klasse 12   Motor scooters; scooters [vehicles]; pedal scooters; 
mobility scooters; scooters [for transportation]; 
electrically powered scooters; electrically operated 
scoot-ers; push scooters [vehicles]; electrically-
powered motor scooters; cycles; kay-aks; kayak 
paddles; push scooters; bicycle motocross (BMX); 
mountain bikes; racing bikes; balance bicycles; bicycle 
parts and bicycle accessories; bicycle frames; bicycle 
tires; rims for wheels of bicycles; wheel sprockets for 
bicycles; tires and tubeless tires for bicycles; inner 
tubes for bicycles; chains and chain accessories for 
bicycles; chain rings for bicycles; chain guides for 
bicycles; chain cases for bicycles; chain catchers for 
bicycles; brakes for bicycles and cy-cles; brake levers 
for bicycles; handlebars for bicycles; handlebar tape for 
bicy-cles; handlebar extensions for bicycles; handle 
grips for bicycles; handlebar-end plugs for bicycles; 
bicycle racks and saddles for bicycles; bicycle seat 
posts; seat clamps for bicycles; pedals for bicycles; 
shock absorbers for bicycles; vibration dampers for 
bicycles; bicycle forks; cycle hubs; inner bearings for 
bicycles; quick releases for bicycles; headsets (bicycle 
components); stems for bicycles; gear shifting systems 
for bicycles; gear shift handles for bicycles; cranks for 
cycles; gears for cycles; bicycle bells; panniers adapted 
for bicycles; transporting bags adapted for bicycles and 
bicycle parts; air pumps and its parts for bicycles; 
spokes for bicycles; bag and bottle holders adapted for 
bicycles; saddle covers for bicycles; rise pads for 
bicycles saddles; cycle stands and mud-guards for 
bicycles; anti-theft devices and anti-theft alarms for 
vehicles; wheels for scooters; decks for scooters; grips 
for scooters, grip tape; bars for scooters, clamps for 
scooters; wheel bearings for scooters; headsets 
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(components) for scooters; forks for scooters; pegs for 
scooters; handles for scooters; stands for scooters; 
non-motorized scooters. 

  Klasse 18   Backpacks; waterproof bags; carry-on bags; duffel 
bags; tote bags; wallets. 

  Klasse 20   Combination of locks, other than electric, not of metal; 
bicycle lock, not of metal; plastic ramps for use with 
vehicles. 

  Klasse 25   Clothing; shoes; shorts; t-shirts; sports headgear 
(other than helmets); ski wear; ski boots; snowboard 
boots; ski jackets; ski gloves; ski pants; ski suits; hats; 
beanies; wetsuits; wetsuits for surfing; wetsuits for 
windsurfing; wetsuits for waterski sport; caps; sports 
caps, cycling caps; caps with visors; sports caps and 
hats; ponchos; neoprene gloves for use in water sports; 
neoprene hats for use in water sports; neoprene dry 
suits; neck tube scarves; underwear. 

  Klasse 28   Toy scooters; parts for toy scooters; toys; toy vehicles; 
ride-on toys; skateboards; parts for skateboards; elbow 
guards; knee guards; wrist guards for sports; slide 
gloves for sports; back protectors for sports; 
snowboards; skis; ski poles; ski bindings; snowboard 
bindings; ski bags; skimboards; bags for surfboard; 
surf-boards; stand-up paddle boards [SUP]; foils for 
sports equipment boards; wing foils; hydro foil for 
sports equipment boards; basketball goals; soccer 
goals; kites; kiteboards; kiteparts, namely kite bars, kite 
boards, kite trapeze, kite board bindings; kite bar; roller 
skis; kitesurfing and windsurfing and surf-foiling; skates;
inline skates; in-line roller-skates; roller-skates; 
rollerblades; windsurfing gloves; fins for windsurfing 
boards; longboards; decks for longboards; wheels for 
longboards; trucks for long-boards; wheels for toy 
scooters; skateboard ramps. 

  Klasse 35   Retail services in relation to sporting articles; 
consumer information in relation to retail services to 
sporting articles; advertising; business management; 
business administration; retail and wholesale services 
in con-nection with bicycles, bicycle parts and bicycle 
accessories; on-line retail and wholesale services in 
connection with bicycles, bicycle parts and bicycle 
accessories; sponsorship search and organizing of 
sponsorship for others; sponsor-ship in the form of 
advertising. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626361 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202115639 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.24, DE, 30 2021 103 

137 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail and their parts; motor land 
vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
powertrains, including engines and motors, for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; 
chassis for vehicles; vehicle bodies; vehicle couplings; 
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. 

  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 body 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 body and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services of 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 body 
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 
abovementioned services, included in this class. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; installation, 
cleaning, repair and maintenance relating to machines 
and motor vehicles; rental of tools, plant and equipment 
for construction, demolition, cleaning and maintenance; 
mining; oil and gas extraction; extermination, 
disinfection and pest control; conversion, repair, 
servicing, dismantling, maintenance, care, cleaning and 
painting of vehicles, motors, wheels for vehicles and 
parts therefor; vehicle fueling services; vehicle 
breakdown repair services; custom conversion of motor 
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vehicle bodies, chassis, motors and engines (tuning), 
included in class 37; 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: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626366 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202115641 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.21, EM, 018456680 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Unilabs AB, Anderstorpsvägen 10, 17154 SOLNA, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Medical preparations; dietary and nutritional 
supplements; dietary and nutritional preparations; 
mineral nutritional supplements; protein dietary 
supplements; food supplements; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes. 

  Klasse 41   Medical education services; conducting of educational 
seminars relating to medical matters; health club 
services [health and fitness training]; personal trainer 
services; sports and fitness services; provision of 
information on fitness training via an online portal; 
organisation of sporting events; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting of 
seminars; electronic publishing services; publication of 
instructional literature; providing online electronic 
publications, not downloadable; publication of medical 
texts. 

  Klasse 42   Scientific research; scientific testing services; 
research laboratories; research on the subject of 
pharmaceuticals; pharmaceutical research and 
development; laboratory services; medical laboratory 
services; development of new products; development of 
pharmaceutical preparations and medicines; clinical 
trials; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; conducting clinical trials for pharmaceutical 
products; computer programming. 

  Klasse 44   Medical services; animal healthcare services; hygienic 
and beauty care; medical consultations; consulting 
services relating to health care; advisory services 
relating to beauty treatment; veterinary services 
(professional consultancy relating to -); pharmaceutical 
advice services; medical analysis services; medical 
diagnostic services; consultancy in the field of 
cosmetics; pharmaceutical advice; medical screening; 
x-ray examinations for medical purposes; ultrasound 
services for medical purposes; mammography testing 
services; medical imaging services; health advice and 
information services; blood bank services; human 
tissue bank services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626369 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202115642 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.23, EM, 018459000 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nikolaus Krausz, Karl Schwed Gasse 51 a, 1230 
WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; optical devices, 

enhancers and correctors; thermal imaging apparatus 
for night vision; tripods for telescopes; target seekers 
[electronic]; target trackers [electronic]; target sights for 
guns [electronic]; lens cases; monoculars; filters for 
optical devices; mounts for telescopic sights, spotting 
scopes, gun scopes, thermal imaging apparatus [other 
than for medical use] and thermal imaging cameras; 
infrared devices for guiding weapons; infrared gun 
sighting apparatus; infrared devices for aiming 
weapons; hunting binoculars; bullet-proof waistcoats; 
laser detectors; laser range finders; lithium ion 
batteries; rechargeable cells; battery chargers; 
converters for electric plugs; plug adaptors; monocular 
frames; apparatus providing night vision; eyepieces; 
optical filters; optical lenses; shooting glasses [optical]; 
optical sensors; target location apparatus [optical]; 
target seekers [optical]; infrared optical apparatus; 
prisms for optical purposes; spotting scopes; target 
trackers [telescopic]; magnifying lenses; thermal 
imaging apparatus [other than for medical use]; thermal 
imaging cameras; gun scopes; telescopic gun sights; 
sighting telescopes for firearms; target sights for guns 
[laser]; reflex sights for firearms; device for the 
alignment of telescopic sights; protective and safety 
equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626379 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202115644 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.25, CN, 55536417 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Angel Yeast Co., Ltd., Chengdong Avenue 168 

(original: No. 24 Zhongnan Road), 443003 YICHANG, 
HUBEI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Stall food for animals; animal beverages; fodder; yeast

for animal consumption; mixed animal feed; animal 
foodstuffs; animal fattening preparations; pet food; 
cattle food; yeast for use as animal feed. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626390 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115646 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.28, EM, 018480538 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inspectly ApS, Gunnar Clausens Vej 32D, 8260 VIBY 
J, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; software suites; computer operating system 

software; system support software. 
  Klasse 42   Digital quality control; providing quality assurance 

services; quality assurance consultancy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626391 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202115647 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.06, EM, 018447708 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SeaTwirl AB, Lilla Bommen 1, plan 13, 41104 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Wind turbines; vertical turbine pumps; machines and 
engines for the operation of wind power plants; 
generators of electricity; governors. 

  Klasse 9   Electric power distribution apparatus; apparatus, 
instruments and cables for electricity; measuring 

devices; electronic sensors; software. 
  Klasse 37   Construction of wind power plants; installation of wind 

power systems; maintenance and repair of wind power 
plants. 

  Klasse 40   Energy production. 
  Klasse 42   Technical development of wind power generation; 

technological consultancy in the fields of energy 
production and use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626401 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115648 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.15, EM, 018494518 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 
GmbH, Bontkirchener Strasse 1, 59929 BRILON, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for storing electricity; 

accumulators, electric; batteries; lithium batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626402 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115649 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.15, EM, 018494520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn 
GmbH, Bontkirchener Strasse 1, 59929 BRILON, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for storing electricity; 

accumulators, electric; batteries; lithium batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626404 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202115650 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.02, GB, 

UK00003603037 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Hyphen Group Limited, 3 Charlecote Mews, Staple 
Gardens, SO238SR WINCHESTER, HAMPSHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Building project management services; consultancy 

relating to the construction of buildings; advisory 
services relating to the installation of plumbing services 
in buildings. 

  Klasse 42   Architectural services; architectural design services; 
architectural consultancy services; architectural and 
interior design services; architectural design of interiors; 
architectural project management; architecture services 
for the preparation of architectural plans; preparation of 
reports relating to architecture; architecture; advisory 
services relating to building design; construction 
design; architectural services for the design of 
buildings; computer aided design services relating to 
architecture; computer aided design services relating to 
building projects; design of building exteriors; design of 
buildings; professional services relating to architectural 
design; engineering design; engineering design 
services; engineering design and consultancy; advisory 
services relating to design engineering; technical 
mechanical, electrical and plumbing design; design of 
electrical systems; technical plumbing design in 
buildings; technical design relating to sanitary 
apparatus and installations; technical design of HVAC 
[heating, ventilation and air conditioning] systems in 
buildings; technical design and planning of heating 
installations in buildings; technical design and planning 
of ventilation installations in buildings; technical design 
of air conditioning installations in buildings; advisory 
services relating to interior design; technical design of 
building interiors; design of interior decor; consultancy 
relating to interior design; design of building interiors; 
technical design of bathrooms; technical design of 
kitchens; professional consultancy relating to the 
design of interior accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626409 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115651 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.23, EM, 018564240 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, 
Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, medicines used in multiple 

sclerosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626435 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202115653 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carpie by STHLM AB, Herredagsvägen 10 B, 17851 
EKERÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags; kit bags; sports packs; holdalls for sports 

clothing; pocket wallets; handbags; toiletry bags; bags 
for sports; pouches for holding make-up, keys and 
other personal items; carry-on bags; overnight bags; 
purses; garment bags for travel; rucksacks; shoe bags; 
weekend bags. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; sportswear; sports 
shoes. 

  Klasse 28   Sports equipment; bags specially adapted for sports 
equipment; cases adapted for sporting articles; rackets; 
racket covers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626436 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202115654 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.16, CH, 770300 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 40   Treatment of biopharmaceutical materials; custom 
manufacturing to the order and requirements of a 
customer of cells and vectors for diagnostic and 
medical applications in relation to cell and gene 
therapies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626441 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202115655 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DIMOCO Europe GmbH, Europaring F15/302, 2345 

BRUNN AM GEBIRGE, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Computerized file management; compilation of 
statistics; invoicing. 

  Klasse 36   Finance services; monetary transfer; transfer of funds 
via electronic communication networks; transfer of 
funds for the purchase of goods, via electronic 
communication networks; clearing, financial; financial 
analysis; electronic payment services; financial 
transfers and transactions, and payment services; 
payment services provided via wireless 
telecommunications apparatus and devices; electronic 
commerce payment services; home banking. 

  Klasse 38   Telecommunication services; communications by 
cellular phones; wireless transfer of data via digital 
mobile telephony; short message services; 
telecommunications routing and junction services; 
transmission of electronic mail; transmission of 
messages by telephone; electronic transmission of 
messages (services for the -); transmission of 
messages, data and content via the Internet and other 
communications networks; providing access to 
databases; rental of access time to global computer 
networks; leasing of access time to a computer 
database; providing access to and leasing access time 
to computer databases; providing access to and 
leasing access time to computer networks. 

  Klasse 42   Scientific and industrial research; computer software 
design and updating; computer software design; 
maintenance and updating of computer software; 
updating of software for communication systems; rental 
of computer software; rental of financial management 
software; computer software consultancy; computer 
technology consultancy and advisory services; 
consultancy in the field of computer system analysis; 
monitoring of computer systems by remote access; 
creating and maintaining web sites for others; hosting 
computer sites [web sites]; hosting of databases; 
hosting of transaction platforms on the Internet; hosting 
the computer sites (web sites) of others; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; computer rental; rental of web servers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626442 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202115656 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.15, EM, 018321464 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABSORBEST AB, Klintvägen 1, 59039 KISA, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Sanitary preparations and articles; hygienic 
preparations and articles; medical dressings, medical 

plasters; bandages for dressings; bandages for skin 
wounds; cellulose wadding for medical purposes; 
compresses for use as dressings; dressings, medical; 
materials for dressings; plasters, materials for 
dressings; sticking plasters for medical use; surgical 
dressings; surgical plasters; wound dressings; wadding 
for dressings; wadding for medical purposes. 

  Klasse 10   Abdominal pads; abdominal pads for medical use; 
surgical and wound treating equipment; compression 
bandages; pads (abdominal -) for surgical use; surgical 
sponges; bandages, elastic; adhesive bandages 
(suspensory -); elastic compression bandages for 
medical purposes; elastic compression bandages for 
surgical purposes; fluid collection containers for 
medical use; incontinence bed pads; materials for 
bandaging [elasticated]; blankets for medical purposes; 
incontinence sheets; medical examination sheets; 
surgical drapes; surgical examination drapes; sterile 
sheets, surgical; drape sheets of absorbent cellulose 
wadding for use during surgery. 

  Klasse 16   Bags and articles for packaging, wrapping and 
storage of paper, cardboard or plastics; cellulose wipes; 
disposable napkins; drip mats of paper; drip mats of 
cardboard; drying towels of paper; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
napkins of cellulose for household purposes; napkins of 
cellulose for cosmetic purposes; paper for medical 
examination tables; paper handtowels; paper 
washcloths; paper tissues; tissue paper; paper table 
mats; food-wrapping paper; packaging materials; 
tissues; absorbent sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626443 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202115657 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.23, EM, 018312474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Applied Biomimetic A/S, Nordborgvej 81, 6430 
NORDBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Membrane filtration systems for use as parts of 

machines; filtration membranes for use as parts of 
machines; filters used in machines for the filtration, 
purification and/or concentration of substances in fluids. 

  Klasse 11   Membranes for the filtration of liquids; spiral wound 
membrane filtration elements; reverse osmosis filtration 
units; spiral wound reverse osmosis and nanofiltration 
membranes; membrane modules for removing 
dissolved and suspended materials from liquids, and 
replacement cartridges and filters therefor; reverse 
osmosis, nanofiltration, ultrafiltration, and microfiltration 
modules and systems; reverse osmosis membranes. 

  Klasse 17   Membranes and semi-processed synthetic filtering 
materials; polymeric membranes; polymeric porous 
membranes; cross-linked polymeric membranes in 
sheet form; polymeric membrane elements; transfer 
membranes of cellulose; transfer membranes of 
cellulose derivatives; natural or synthetic polymeric 
membranes and filtering materials in sheet or roll form 
for use in manufacturing filtration media; polymeric 
membranes for use in manufacturing filtration media; 
porous membranes in sheet form for use in 
manufacturing filtration media; semi-processed 
polymeric membranes for filtration in the nature of 
nanofiltration, ultrafiltration, microfiltration, and reverse 
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osmosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626446 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202115659 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.14, EM, 018353264 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fagerhults Belysning AB, 56680 HABO, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, adjusting and 
controlling electric current; lighting-control systems; 
light-emitting diodes (LEDs), including organic diodes 
for lighting, components of semi-conductors, lighting 
conduits, optical couplers, optical sensors, light 
barriers, diode modules for lighting, namely modules 
consisting of diodes for lighting, including organic 
diodes for lighting in signalling, screens with diode 
technology for lighting, including screens with organic 
diode technology for lighting; electric light switches; 
light diodes; organic light-emitting diodes for lighting 
applications. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, including electric lighting 
fixtures for private, public and industrial use; lighting 
apparatus and installations, particularly using light-
emitting diodes (LEDs); searchlights; LED lamps; LED 
luminaries of all kind and led lamps of all kind; luminous 
tubes for lighting; lanterns for lighting; electric lamps; 
wall lights; lighting louvres; electric lighting fittings; lamp 
fittings; anti-glare devices for light fittings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626467 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202115662 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOOP 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 LOOP. 
(730) Innehaver: 

 Loop BV, Posthofbrug 6/8 bus 5/148, 2600 
ANTWERPEN, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   In-ear headphones; headsets; headsets for mobile 

telephones; wireless headsets for smartphones; 
headsets for use with computers; wireless headphones; 
headphone-microphone combinations. 

  Klasse 10   Ear plugs [ear protection devices]; ear plugs for 
sleeping; ear plugs for protection against noise; noise 
protection means in the form of deformable ear plugs; 
ear plugs for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626470 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202115663 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Livox Technology Company Limited, 40/F, Dah Sing 
Financial Centre, No. 248 Queen's Road East, 
Wanchai, HONG KONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sensors; ultrasonic sensors; electric sensors; optical 

sensors; electro-optical sensors; light sensors; laser 
sensors; electronic sensors; infrared sensors; distance 
sensors; motion sensor; sensor switches; sensor 
controllers; light detection and ranging [lidar] apparatus; 
light detection and ranging [lidar] apparatus for 
vehicles; detectors; laser detectors; radar detectors; 
motion detectors; infrared detectors; measurement 
apparatus; electronic measurement sensors; optical 
measurement apparatus; distance measurers; speed 
measuring apparatus; radar apparatus; sensory 
software; system and system support software, and 
firmware; firmware and device drivers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626475 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115664 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GUANGZHOU WERIDE TECHNOLOGY CO.,LTD, Rm 
687, No.333, Jianshe Rd., Jiufo, Guangzhou, 510555 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Electric vehicles; vans; sports cars; cars; aircraft; 

civilian drones; motor homes; driverless cars; remote 
control vehicles, other than toys; air vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626524 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202115667 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.22, FR, 4802174 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JULES ET JEAN AVRIL, 2 cours Emile Zola, 84800 
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers and wines); 

digesters (liqueurs and spirits); ciders; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts or essences; wines; 
wines with an appellation of origin; vins de pays 
(protected local or regional wines). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626528 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115670 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENAULT s.a.s., 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

automobiles, their components, namely suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbers for 
automobiles; headrests for vehicle seats; transmission 
shafts for land vehicles; gear boxes for land vehicles; 
hoods for vehicles; automobile hoods; hoods for vehicle 
engines; automobile bodies; safety belts for vehicle 
seats; automobile chassis; hydraulic circuits for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
brake disks for vehicles; clutches for land vehicles; hub 
caps; windshield wipers; vehicle brakes; vehicle wheel 
rims; vehicle running boards; motors and engines for 
land vehicles; windshields; bumpers for automobiles; 

tires; luggage carriers for vehicles; doors for vehicles; 
vehicle wheels; rearview mirrors; vehicle seats; 
windows for vehicles; steering wheels for vehicles; 
fitted vehicle covers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626542 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202115672 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.05, EM, 018417791 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HEXONIC Spólka z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 

NOWY DWÓR GDANSKI, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Heat exchangers [parts of machines]. 
  Klasse 11   Heat exchangers, other than parts of machines. 
  Klasse 17   Gaskets for heat exchangers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626544 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202115673 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.05, EM, 018417792 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HEXONIC Spólka z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 

NOWY DWÓR GDANSKI, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Heat exchangers [parts of machines]. 
  Klasse 11   Heat exchangers, other than parts of machines. 
  Klasse 17   Gaskets for heat exchangers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626546 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202115674 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.05, EM, 018417790 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEXONIC Spólka z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 
NOWY DWÓR GDANSKI, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Heat exchangers [parts of machines]. 
  Klasse 11   Heat exchangers, other than parts of machines. 
  Klasse 17   Gaskets for heat exchangers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626548 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202115675 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.22, DE, 30 2020 114 

766 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vibracoustic SE, Europaplatz 4, 64293 DARMSTADT, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Roller bearings; bearing housings; bearing brackets; 

bushing for use as parts of machines; carrier being 
parts of anti-vibration mounts for machines; exhaust 
silencer; exhaust systems for vehicles; mounting 
hangers adapted for exhaust systems for internal 
combustion engines; machine driven pulley blocks; 
drive pulleys; bearing blocks for machines; bearing 
brackets for roller bearing; bearing bracket for ball 
bearings; dampers [parts of machines]; actuators for 
dampers [parts of machines]; bearing inserts [machine 
parts]; springs being parts of anti-vibration mountings 
for machines; drive shafts other than for land vehicles; 
engine rods for machines and engines; engine mounts 
other than for land vehicles. 

  Klasse 8   Hand-operated tools and implements for treatment of 
materials, and for construction, repair and 
maintenance. 

  Klasse 9   Steering apparatus, automatic, for vehicles; simulators 
for the steering and control of vehicle; signalling 
apparatus; electrical signalling apparatus; electronic 
measurement sensors; switching apparatus (electric-); 
adaptive software; vehicle control software; noise 
cancellation software; software; computer hardware; 
electronic control systems; integrated electronic safety 
systems for land vehicles. 

  Klasse 12   Vehicle suspension springs; air springs for land 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
combined spring and shock absorber units for vehicles, 
so far as included in this class; shock absorbers as 
parts of the vehicle parts suspension or the cab 
suspension; steering units for land vehicle; torsion 
dampers for vehicles; hydraulic rotary dampers for 
vehicles; coil springs for vehicle suspension; wheel, 
engine, transmission, chassis, aggregate bearings for 
land vehicle; drive shafts for land vehicles; torque 
converters for land vehicles; bumpers for vehicles; 
engine mounts for land vehicles; parts and fittings for 
vehicles; vehicle axle assemblies; axle bearing for land 

vehicle; axles for air suspension systems in vehicles; 
jounce bumpers [parts of land vehicle]. 

  Klasse 17   Latex [rubber]; gutta percha; unprocessed and semi-
processed gum; plastic material in extruded form for 
use in production; plastic foam material for use in 
manufacture; couplings, non-metallic; non-metallic pipe 
couplings; vibration dampers of rubber; shock 
absorbing buffers of rubbers; sleeves for insulating 
engine transmission components; rubber for sound 
insulation; acoustic insulation articles and materials; 
shock absorbing and packing materials, vibration 
damper of rubber; insulating plastics; vibration 
suppressing rubber articles. 

  Klasse 42   Material testing and analysing; computer programming 
services for commercial analysis and reporting; 
technological engineering analysis; technological 
advisory services relating to machine engineering 
analysis; analysis and evaluation of product design; 
analysis and evaluation of product development; 
computer hardware and software design services; 
analysis and testing services relating to electrical 
engineering apparatus; testing, analysis and evaluation 
of the goods and services of others for purpose of 
certification; design and development of computer 
software for vehicle simulations; certification [quality 
control]; testing services for the certification of quality or 
standards; measurement services; software 
engineering; mechanical engineering; engineering 
services; design and development of engineering 
products; research and development services in the 
field of engineering; software development; product 
development; product research and development 
services; computer-aided engineering design services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626550 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202115677 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.25, EM, 018478403 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Følsgaard A/S, Theilgaards Torv 1 B, 4600 
KØGE, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal materials for building and construction; 

transportable buildings of metal; non-electric cables 
and wires of common metal; small items of metal 
hardware; metal containers for storage or transport; 
safes; common metals and their alloys. 

  Klasse 7   Motors and engines, except for land vehicles; machine
coupling and transmission components, except for land 
vehicles; agricultural implements, other than hand-
operated hand tools; incubators for eggs; automatic 
vending machines; machine tools; power operated 
tools; couplings for machines; machine tool couplings; 
machine transmission components, except for land 
vehicles. 

  Klasse 8   Hand tools and implements, hand-operated; cutlery; 
side arms, except firearms; razors. 

  Klasse 9   Mechanisms for coin-operated apparatus; fire-
extinguishing apparatus; photographic apparatus and 
instruments; cinematographic machines and apparatus; 
optical apparatus and instruments; weighing apparatus 
and instruments; nautical apparatus and instruments; 
surveying apparatus and instruments; measuring 
apparatus and instruments; checking (supervision) 
apparatus and instruments; signalling apparatus and 
instruments; life-saving apparatus and instruments; 
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scientific apparatus and instruments; teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for controlling electricity; apparatus and instruments for 
accumulating electricity; apparatus and instruments for 
switching electricity; apparatus and instruments for 
transforming electricity; apparatus and instruments for 
regulating electricity; apparatus and instruments for 
conducting electricity; sound transmitting apparatus; 
apparatus for the transmission of images; apparatus for 
the reproduction of images; sound reproduction 
apparatus; apparatus for recording images; sound 
recording apparatus; magnetic data carriers, recording 
discs; cash registers; calculators; computers; data 
processing equipment; electrical couplings. 

  Klasse 11   Apparatus for ventilating; cooking apparatus and 
installations; water supply installations; heating 
apparatus; apparatus for drying; sanitary apparatus and 
installations; refrigerating apparatus; steam generating 
apparatus; lighting apparatus. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; motors and engines for land vehicles; remote 
control vehicles, other than toys; air-cushion vehicles; 
couplings for land vehicles; transmission components 
for land vehicles. 

  Klasse 17   Rubber, raw or semi-worked; mica, raw or partly 
processed; gum, raw or semi-worked; unprocessed and 
semi-processed gutta-percha; unprocessed and semi-
processed asbestos; substitutes for unprocessed and 
semi-processed rubber; substitutes for unprocessed 
and semi-processed gutta-percha; substitutes for 
unprocessed and semi-processed gum; substitutes for 
unprocessed and semi-processed asbestos; substitutes 
for unprocessed and semi-processed mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing 
materials; stopping materials; insulating materials; 
flexible hoses, not of metal; non-metal pipe couplings. 

  Klasse 19   Materials, not of metal, for building and construction; 
rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar 
and bitumen; transportable buildings, not of metal; 
monuments, not of metal. 

  Klasse 20   Containers, not of metal, for storage or transport; 
shells; meerschaum; yellow amber; mirrors (silvered 
glass); picture frames; furniture; animal bone [unworked 
or partly worked material]; horn, unworked or semi-
worked; whalebone, unworked or semi-worked; ivory, 
unworked or semi-worked; mother-of-pearl, unworked 
or semi-worked. 

  Klasse 27   Wall hangings, not of textile; carpets; linoleum; floor 
coverings; matting. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; demonstration of 
goods; presentation of goods on communication media, 
for wholesale and retail purposes; commercial 
information and advice for consumers (consumer 
advice shop); providing consumer product information; 
the bringing together and providing of goods for 
presentation purposes (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; on-line advertising on a computer 
network; business information services provided on-line 
from a computer database or the internet; providing an 
on-line commercial information directory on the internet; 
business administration services for processing sales 
made on the internet; customer loyalty services for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
services rendered by a franchisor, namely, assistance 
in the running or management of industrial or 
commercial enterprises; on-line advertising and 
marketing services; commercial information services; 
retail services in relation to metal materials for building 
and construction; wholesale services in relation to 
metal materials for building and construction; online 
retail services in relation to metal materials for building 
and construction; retail services in relation to 
transportable buildings of metal; wholesale services in 
relation to transportable buildings of metal; online retail 
services in relation to transportable buildings of metal; 
retail services in relation to non-electric cables and 
wires of common metal; wholesale services in relation 

to non-electric cables and wires of common metal; 
online retail services in relation to non-electric cables 
and wires of common metal; retail services in relation to 
small items of metal hardware; wholesale services in 
relation to small items of metal hardware; online retail 
services in relation to small items of metal hardware; 
retail services in relation to metal containers for storage 
or transport; wholesale services in relation to metal 
containers for storage or transport; online retail services
in relation to metal containers for storage or transport; 
retail services in relation to safes; wholesale services in 
relation to safes; online retail services in relation to 
safes; retail services in relation to common metals and 
their alloys; wholesale services in relation to common 
metals and their alloys; online retail services in relation 
to common metals and their alloys; retail services in 
relation to motors and engines, except for land 
vehicles; wholesale services in relation to motors and 
engines, except for land vehicles; online retail services 
in relation to motors and engines, except for land 
vehicles; retail services in relation to machine coupling 
and transmission components, except for land vehicles; 
wholesale services in relation to machine coupling and 
transmission components, except for land vehicles; 
online retail services in relation to machine coupling 
and transmission components, except for land vehicles; 
retail services in relation to agricultural implements, 
other than hand-operated hand tools; wholesale 
services in relation to agricultural implements, other 
than hand-operated hand tools; online retail services in 
relation to agricultural implements, other than hand-
operated hand tools; retail services in relation to 
incubators for eggs; wholesale services in relation to 
incubators for eggs; online retail services in relation to 
incubators for eggs; retail services in relation to 
automatic vending machines; wholesale services in 
relation to automatic vending machines; online retail 
services in relation to automatic vending machines; 
retail services in relation to machine tools; wholesale 
services in relation to machine tools; online retail 
services in relation to machine tools; retail services in 
relation to power operated tools; wholesale services in 
relation to power operated tools; online retail services in
relation to power operated tools; retail services in 
relation to couplings for machines; wholesale services 
in relation to couplings for machines; online retail 
services in relation to couplings for machines; retail 
services in relation to machine tool couplings; 
wholesale services in relation to machine tool 
couplings; online retail services in relation to machine 
tool couplings; retail services in relation to machine 
transmission components, except for land vehicles; 
wholesale services in relation to machine transmission 
components, except for land vehicles; online retail 
services in relation to machine transmission 
components, except for land vehicles; retail services in 
relation to hand tools and implements, hand-operated; 
wholesale services in relation to hand tools and 
implements, hand-operated; online retail services in 
relation to hand tools and implements, hand-operated; 
retail services in relation to cutlery; wholesale services 
in relation to cutlery; online retail services in relation to 
cutlery; retail services in relation to side arms, except 
firearms; wholesale services in relation to side arms, 
except firearms; online retail services in relation to side 
arms, except firearms; retail services in relation to 
razors; wholesale services in relation to razors; online 
retail services in relation to razors; retail services in 
relation to mechanisms for coin-operated apparatus; 
wholesale services in relation to mechanisms for coin-
operated apparatus; online retail services in relation to 
mechanisms for coin-operated apparatus; retail 
services in relation to fire-extinguishing apparatus; 
wholesale services in relation to fire-extinguishing 
apparatus; online retail services in relation to fire-
extinguishing apparatus; retail services in relation to 
photographic apparatus and instruments; wholesale 
services in relation to photographic apparatus and 
instruments; online retail services in relation to 
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photographic apparatus and instruments; retail services 
in relation to cinematographic machines and apparatus; 
wholesale services in relation to cinematographic 
machines and apparatus; online retail services in 
relation to cinematographic machines and apparatus; 
retail services in relation to optical apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to optical 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to optical apparatus and instruments; retail 
services in relation to weighing apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to weighing 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to weighing apparatus and instruments; retail 
services in relation to nautical apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to nautical 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to nautical apparatus and instruments; retail 
services in relation to surveying apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to surveying 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to surveying apparatus and instruments; retail 
services in relation to measuring apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to 
measuring apparatus and instruments; online retail 
services in relation to measuring apparatus and 
instruments; retail services in relation to checking 
(supervision) apparatus and instruments; wholesale 
services in relation to checking (supervision) apparatus 
and instruments; online retail services in relation to 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
retail services in relation to signalling apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to signalling 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to signalling apparatus and instruments; retail 
services in relation to life-saving apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to life-saving 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to life-saving apparatus and instruments; retail 
services in relation to scientific apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to scientific 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to scientific apparatus and instruments; retail 
services in relation to teaching apparatus and 
instruments; wholesale services in relation to teaching 
apparatus and instruments; online retail services in 
relation to teaching apparatus and instruments; retail 
services in relation to apparatus and instruments for 
controlling electricity; wholesale services in relation to 
apparatus and instruments for controlling electricity; 
online retail services in relation to apparatus and 
instruments for controlling electricity; retail services in 
relation to apparatus and instruments for accumulating 
electricity; wholesale services in relation to apparatus 
and instruments for accumulating electricity; online 
retail services in relation to apparatus and instruments 
for accumulating electricity; retail services in relation to 
apparatus and instruments for switching electricity; 
wholesale services in relation to apparatus and 
instruments for switching electricity; online retail 
services in relation to apparatus and instruments for 
switching electricity; retail services in relation to 
apparatus and instruments for transforming electricity; 
wholesale services in relation to apparatus and 
instruments for transforming electricity; online retail 
services in relation to apparatus and instruments for 
transforming electricity; retail services in relation to 
apparatus and instruments for regulating electricity; 
wholesale services in relation to apparatus and 
instruments for regulating electricity; online retail 
services in relation to apparatus and instruments for 
regulating electricity; retail services in relation to 
apparatus and instruments for conducting electricity; 
wholesale services in relation to apparatus and 
instruments for conducting electricity; online retail 
services in relation to apparatus and instruments for 
conducting electricity; retail services in relation to sound 
transmitting apparatus; wholesale services in relation to 
sound transmitting apparatus; online retail services in 
relation to sound transmitting apparatus; retail services 

in relation to apparatus for the transmission of images; 
wholesale services in relation to apparatus for the 
transmission of images; online retail services in relation 
to apparatus for the transmission of images; retail 
services in relation to apparatus for the reproduction of 
images; wholesale services in relation to apparatus for 
the reproduction of images; online retail services in 
relation to apparatus for the reproduction of images; 
retail services in relation to sound reproduction 
apparatus; wholesale services in relation to sound 
reproduction apparatus; online retail services in relation 
to sound reproduction apparatus; retail services in 
relation to apparatus for recording images; wholesale 
services in relation to apparatus for recording images; 
online retail services in relation to apparatus for 
recording images; retail services in relation to sound 
recording apparatus; wholesale services in relation to 
sound recording apparatus; online retail services in 
relation to sound recording apparatus; retail services in 
relation to magnetic data carriers, recording discs; 
wholesale services in relation to magnetic data carriers, 
recording discs; online retail services in relation to 
magnetic data carriers, recording discs; retail services 
in relation to cash registers; wholesale services in 
relation to cash registers; online retail services in 
relation to cash registers; retail services in relation to 
calculators; wholesale services in relation to 
calculators; online retail services in relation to 
calculators; retail services in relation to computers; 
wholesale services in relation to computers; online 
retail services in relation to computers; retail services in 
relation to data processing equipment; wholesale 
services in relation to data processing equipment; 
online retail services in relation to data processing 
equipment; retail services in relation to electrical 
couplings; wholesale services in relation to electrical 
couplings; online retail services in relation to electrical 
couplings; retail services in relation to apparatus for 
ventilating; wholesale services in relation to apparatus 
for ventilating; online retail services in relation to 
apparatus for ventilating; retail services in relation to 
cooking apparatus and installations; wholesale services 
in relation to cooking apparatus and installations; online 
retail services in relation to cooking apparatus and 
installations; retail services in relation to water supply 
installations; wholesale services in relation to water 
supply installations; online retail services in relation to 
water supply installations; retail services in relation to 
heating apparatus; wholesale services in relation to 
heating apparatus; online retail services in relation to 
heating apparatus; retail services in relation to 
apparatus for drying; wholesale services in relation to 
apparatus for drying; online retail services in relation to 
apparatus for drying; retail services in relation to 
sanitary apparatus and installations; wholesale services 
in relation to sanitary apparatus and installations; online 
retail services in relation to sanitary apparatus and 
installations; retail services in relation to refrigerating 
apparatus; wholesale services in relation to 
refrigerating apparatus; online retail services in relation 
to refrigerating apparatus; retail services in relation to 
steam generating apparatus; wholesale services in 
relation to steam generating apparatus; online retail 
services in relation to steam generating apparatus; 
retail services in relation to lighting apparatus; 
wholesale services in relation to lighting apparatus; 
online retail services in relation to lighting apparatus; 
retail services in relation to vehicles; wholesale services
in relation to vehicles; online retail services in relation to 
vehicles; retail services in relation to apparatus for 
locomotion by land, air or water; wholesale services in 
relation to apparatus for locomotion by land, air or 
water; online retail services in relation to apparatus for 
locomotion by land, air or water; retail services in 
relation to motors and engines for land vehicles; 
wholesale services in relation to motors and engines for 
land vehicles; online retail services in relation to motors 
and engines for land vehicles; retail services in relation 
to remote control vehicles, other than toys; wholesale 
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services in relation to remote control vehicles, other 
than toys; online retail services in relation to remote 
control vehicles, other than toys; retail services in 
relation to air-cushion vehicles; wholesale services in 
relation to air-cushion vehicles; online retail services in 
relation to air-cushion vehicles; retail services in 
relation to couplings for land vehicles; wholesale 
services in relation to couplings for land vehicles; online 
retail services in relation to couplings for land vehicles; 
retail services in relation to transmission components 
for land vehicles; wholesale services in relation to 
transmission components for land vehicles; online retail 
services in relation to transmission components for land 
vehicles; retail services in relation to rubber, raw or 
semi-worked; wholesale services in relation to rubber, 
raw or semi-worked; online retail services in relation to 
rubber, raw or semi-worked; retail services in relation to 
mica, raw or partly processed; wholesale services in 
relation to mica, raw or partly processed; online retail 
services in relation to mica, raw or partly processed; 
retail services in relation to gum, raw or semi-worked; 
wholesale services in relation to gum, raw or semi-
worked; online retail services in relation to gum, raw or 
semi-worked; retail services in relation to unprocessed 
and semi-processed gutta-percha; wholesale services 
in relation to unprocessed and semi-processed gutta-
percha; online retail services in relation to unprocessed 
and semi-processed gutta-percha; retail services in 
relation to unprocessed and semi-processed asbestos; 
wholesale services in relation to unprocessed and 
semi-processed asbestos; online retail services in 
relation to unprocessed and semi-processed asbestos; 
retail services in relation to substitutes for unprocessed 
and semi-processed rubber; wholesale services in 
relation to substitutes for unprocessed and semi-
processed rubber; online retail services in relation to 
substitutes for unprocessed and semi-processed 
rubber; retail services in relation to substitutes for 
unprocessed and semi-processed gutta-percha; 
wholesale services in relation to substitutes for 
unprocessed and semi-processed gutta-percha; online 
retail services in relation to substitutes for unprocessed 
and semi-processed gutta-percha; retail services in 
relation to substitutes for unprocessed and semi-
processed gum; wholesale services in relation to 
substitutes for unprocessed and semi-processed gum; 
online retail services in relation to substitutes for 
unprocessed and semi-processed gum; retail services 
in relation to substitutes for unprocessed and semi-
processed asbestos; wholesale services in relation to 
substitutes for unprocessed and semi-processed 
asbestos; online retail services in relation to substitutes 
for unprocessed and semi-processed asbestos; retail 
services in relation to substitutes for unprocessed and 
semi-processed mica; wholesale services in relation to 
substitutes for unprocessed and semi-processed mica; 
online retail services in relation to substitutes for 
unprocessed and semi-processed mica; retail services 
in relation to plastics in extruded form for use in 
manufacture; wholesale services in relation to plastics 
in extruded form for use in manufacture; online retail 
services in relation to plastics in extruded form for use 
in manufacture; retail services in relation to packing 
materials; wholesale services in relation to packing 
materials; online retail services in relation to packing 
materials; retail services in relation to stopping 
materials; wholesale services in relation to stopping 
materials; online retail services in relation to stopping 
materials; retail services in relation to insulating 
materials; wholesale services in relation to insulating 
materials; online retail services in relation to insulating 
materials; retail services in relation to flexible hoses, 
not of metal; wholesale services in relation to flexible 
hoses, not of metal; online retail services in relation to 
flexible hoses, not of metal; retail services in relation to 
couplings; wholesale services in relation to couplings; 
online retail services in relation to couplings; retail 
services in relation to materials, not of metal, for 
building and construction; wholesale services in relation 

to materials, not of metal, for building and construction; 
online retail services in relation to materials, not of 
metal, for building and construction; retail services in 
relation to rigid pipes, not of metal, for building; 
wholesale services in relation to rigid pipes, not of 
metal, for building; online retail services in relation to 
rigid pipes, not of metal, for building; retail services in 
relation to asphalt, pitch, tar and bitumen; wholesale 
services in relation to asphalt, pitch, tar and bitumen; 
online retail services in relation to asphalt, pitch, tar and 
bitumen; retail services in relation to transportable 
buildings, not of metal; wholesale services in relation to 
transportable buildings, not of metal; online retail 
services in relation to transportable buildings, not of 
metal; retail services in relation to monuments, not of 
metal; wholesale services in relation to monuments, not 
of metal; online retail services in relation to monuments,
not of metal; retail services in relation to containers, not 
of metal, for storage or transport; wholesale services in 
relation to containers, not of metal, for storage or 
transport; online retail services in relation to containers, 
not of metal, for storage or transport; retail services in 
relation to shells; wholesale services in relation to 
shells; online retail services in relation to shells; retail 
services in relation to meerschaum; wholesale services 
in relation to meerschaum; online retail services in 
relation to meerschaum; retail services in relation to 
yellow amber; wholesale services in relation to yellow 
amber; online retail services in relation to yellow amber; 
retail services in relation to mirrors (silvered glass); 
wholesale services in relation to mirrors (silvered 
glass); online retail services in relation to mirrors 
(silvered glass); retail services in relation to picture 
frames; wholesale services in relation to picture frames; 
online retail services in relation to picture frames; retail 
services in relation to furniture; wholesale services in 
relation to furniture; online retail services in relation to 
furniture; retail services in relation to animal bone 
[unworked or partly worked material]; wholesale 
services in relation to animal bone [unworked or partly 
worked material]; online retail services in relation to 
animal bone [unworked or partly worked material]; retail 
services in relation to horn, unworked or semi-worked; 
wholesale services in relation to horn, unworked or 
semi-worked; online retail services in relation to horn, 
unworked or semi-worked; retail services in relation to 
whalebone, unworked or semi-worked; wholesale 
services in relation to whalebone, unworked or semi-
worked; online retail services in relation to whalebone, 
unworked or semi-worked; retail services in relation to 
ivory, unworked or semi-worked; wholesale services in 
relation to ivory, unworked or semi-worked; online retail 
services in relation to ivory, unworked or semi-worked; 
retail services in relation to mother-of-pearl, unworked 
or semi-worked; wholesale services in relation to 
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; online retail 
services in relation to mother-of-pearl, unworked or 
semi-worked; retail services in relation to wall hangings, 
not of textile; wholesale services in relation to wall 
hangings, not of textile; online retail services in relation 
to wall hangings, not of textile; retail services in relation 
to carpets; wholesale services in relation to carpets; 
online retail services in relation to carpets; retail 
services in relation to linoleum; wholesale services in 
relation to linoleum; online retail services in relation to 
linoleum; retail services in relation to floor coverings; 
wholesale services in relation to floor coverings; online 
retail services in relation to floor coverings; retail 
services in relation to matting; wholesale services in 
relation to matting; online retail services in relation to 
matting. 

  Klasse 37   Construction services; mining extraction; oil and gas 
drilling; rental of tools, plant and equipment for 
construction, demolition, cleaning and maintenance; 
hvac (heating, ventilation and air conditioning) 
installation, maintenance and repair; building 
maintenance and repair; installation services of metal 
materials for building and construction; repair and 
maintenance of metal materials for building and 
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construction; installation services of transportable 
buildings of metal; repair and maintenance of 
transportable buildings of metal; installation services of 
non-electric cables and wires of common metal; repair 
and maintenance of non-electric cables and wires of 
common metal; installation services of small items of 
metal hardware; repair and maintenance of small items 
of metal hardware; installation services of metal 
containers for storage or transport; repair and 
maintenance of metal containers for storage or 
transport; installation services of safes; repair and 
maintenance of safes; installation services of common 
metals and their alloys; repair and maintenance of 
common metals and their alloys; installation services of 
motors and engines, except for land vehicles; repair 
and maintenance of motors and engines, except for 
land vehicles; installation services of machine coupling 
and transmission components, except for land vehicles; 
repair and maintenance of machine coupling and 
transmission components, except for land vehicles; 
installation services of agricultural implements, other 
than hand-operated hand tools; repair and 
maintenance of agricultural implements, other than 
hand-operated hand tools; installation services of 
incubators for eggs; repair and maintenance of 
incubators for eggs; installation services of automatic 
vending machines; repair and maintenance of 
automatic vending machines; installation services of 
machine tools; repair and maintenance of machine 
tools; installation services of power operated tools; 
repair and maintenance of power operated tools; 
installation services of couplings for machines; repair 
and maintenance of couplings for machines; installation 
services of machine tool couplings; repair and 
maintenance of machine tool couplings; installation 
services of machine transmission components, except 
for land vehicles; repair and maintenance of machine 
transmission components, except for land vehicles; 
installation services of hand tools and implements, 
hand-operated; repair and maintenance of hand tools 
and implements, hand-operated; installation services of 
cutlery; repair and maintenance of cutlery; installation 
services of side arms, except firearms; repair and 
maintenance of side arms, except firearms; installation 
services of razors; repair and maintenance of razors; 
installation services of mechanisms for coin-operated 
apparatus; repair and maintenance of mechanisms for 
coin-operated apparatus; installation services of fire-
extinguishing apparatus; repair and maintenance of 
fire-extinguishing apparatus; installation services of 
photographic apparatus and instruments; repair and 
maintenance of photographic apparatus and 
instruments; installation services of cinematographic 
machines and apparatus; repair and maintenance of 
cinematographic machines and apparatus; installation 
services of optical apparatus and instruments; repair 
and maintenance of optical apparatus and instruments; 
installation services of weighing apparatus and 
instruments; repair and maintenance of weighing 
apparatus and instruments; installation services of 
nautical apparatus and instruments; repair and 
maintenance of nautical apparatus and instruments; 
installation services of surveying apparatus and 
instruments; repair and maintenance of surveying 
apparatus and instruments; installation services of 
measuring apparatus and instruments; repair and 
maintenance of measuring apparatus and instruments; 
installation services of checking (supervision) 
apparatus and instruments; repair and maintenance of 
checking (supervision) apparatus and instruments; 
installation services of signalling apparatus and 
instruments; repair and maintenance of signalling 
apparatus and instruments; installation services of life-
saving apparatus and instruments; repair and 
maintenance of life-saving apparatus and instruments; 
installation services of scientific apparatus and 
instruments; repair and maintenance of scientific 
apparatus and instruments; installation services of 
teaching apparatus and instruments; repair and 

maintenance of teaching apparatus and instruments; 
installation services of apparatus and instruments for 
controlling electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for controlling electricity; 
installation services of apparatus and instruments for 
accumulating electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for accumulating electricity; 
installation services of apparatus and instruments for 
switching electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for switching electricity; 
installation services of apparatus and instruments for 
transforming electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for transforming electricity; 
installation services of apparatus and instruments for 
regulating electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for regulating electricity; 
installation services of apparatus and instruments for 
conducting electricity; repair and maintenance of 
apparatus and instruments for conducting electricity; 
installation services of sound transmitting apparatus; 
repair and maintenance of sound transmitting 
apparatus; installation services of apparatus for the 
transmission of images; repair and maintenance of 
apparatus for the transmission of images; installation 
services of apparatus for the reproduction of images; 
repair and maintenance of apparatus for the 
reproduction of images; installation services of sound 
reproduction apparatus; repair and maintenance of 
sound reproduction apparatus; installation services of 
apparatus for recording images; repair and 
maintenance of apparatus for recording images; 
installation services of sound recording apparatus; 
repair and maintenance of sound recording apparatus; 
installation services of magnetic data carriers, recording 
discs; repair and maintenance of magnetic data 
carriers, recording discs; installation services of cash 
registers; repair and maintenance of cash registers; 
installation services of calculators; repair and 
maintenance of calculators; installation services of 
computers; repair and maintenance of computers; 
installation services of data processing equipment; 
repair and maintenance of data processing equipment; 
installation services of electrical couplings; repair and 
maintenance of electrical couplings; installation 
services of apparatus for ventilating; repair and 
maintenance of apparatus for ventilating; installation 
services of cooking apparatus and installations; repair 
and maintenance of cooking apparatus and 
installations; installation services of water supply 
installations; repair and maintenance of water supply 
installations; installation services of heating apparatus; 
repair and maintenance of heating apparatus; 
installation services of apparatus for drying; repair and 
maintenance of apparatus for drying; installation 
services of sanitary apparatus and installations; repair 
and maintenance of sanitary apparatus and 
installations; installation services of refrigerating 
apparatus; repair and maintenance of refrigerating 
apparatus; installation services of steam generating 
apparatus; repair and maintenance of steam generating 
apparatus; installation services of lighting apparatus; 
repair and maintenance of lighting apparatus; 
installation services of vehicles; repair and 
maintenance of vehicles; installation services of 
apparatus for locomotion by land, air or water; repair 
and maintenance of apparatus for locomotion by land, 
air or water; installation services of motors and engines 
for land vehicles; repair and maintenance of motors and 
engines for land vehicles; installation services of 
remote control vehicles, other than toys; repair and 
maintenance of remote control vehicles, other than 
toys; installation services of air-cushion vehicles; repair 
and maintenance of air-cushion vehicles; installation 
services of couplings for land vehicles; repair and 
maintenance of couplings for land vehicles; installation 
services of transmission components for land vehicles; 
repair and maintenance of transmission components for 
land vehicles; installation services of rubber, raw or 
semi-worked; repair and maintenance of rubber, raw or 
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semi-worked; installation services of mica, raw or partly 
processed; repair and maintenance of mica, raw or 
partly processed; installation services of gum, raw or 
semi-worked; repair and maintenance of gum, raw or 
semi-worked; installation services of unprocessed and 
semi-processed gutta-percha; repair and maintenance 
of unprocessed and semi-processed gutta-percha; 
installation services of unprocessed and semi-
processed asbestos; repair and maintenance of 
unprocessed and semi-processed asbestos; installation 
services of substitutes for unprocessed and semi-
processed rubber; repair and maintenance of 
substitutes for unprocessed and semi-processed 
rubber; installation services of substitutes for 
unprocessed and semi-processed gutta-percha; repair 
and maintenance of substitutes for unprocessed and 
semi-processed gutta-percha; installation services of 
substitutes for unprocessed and semi-processed gum; 
repair and maintenance of substitutes for unprocessed 
and semi-processed gum; installation services of 
substitutes for unprocessed and semi-processed 
asbestos; repair and maintenance of substitutes for 
unprocessed and semi-processed asbestos; installation 
services of substitutes for unprocessed and semi-
processed mica; repair and maintenance of substitutes 
for unprocessed and semi-processed mica; installation 
services of plastics in extruded form for use in 
manufacture; repair and maintenance of plastics in 
extruded form for use in manufacture; installation 
services of packing materials; repair and maintenance 
of packing materials; installation services of stopping 
materials; repair and maintenance of stopping 
materials; installation services of insulating materials; 
repair and maintenance of insulating materials; 
installation services of flexible hoses, not of metal; 
repair and maintenance of flexible hoses, not of metal; 
installation services of couplings; repair and 
maintenance of couplings; installation services of 
materials, not of metal, for building and construction; 
repair and maintenance of materials, not of metal, for 
building and construction; installation services of rigid 
pipes, not of metal, for building; repair and 
maintenance of rigid pipes, not of metal, for building; 
installation services of asphalt, pitch, tar and bitumen; 
repair and maintenance of asphalt, pitch, tar and 
bitumen; installation services of transportable buildings, 
not of metal; repair and maintenance of transportable 
buildings, not of metal; installation services of 
monuments, not of metal; repair and maintenance of 
monuments, not of metal; installation services of 
containers, not of metal, for storage or transport; repair 
and maintenance of containers, not of metal, for 
storage or transport; installation services of shells; 
repair and maintenance of shells; installation services 
of meerschaum; repair and maintenance of 
meerschaum; installation services of yellow amber; 
repair and maintenance of yellow amber; installation 
services of mirrors (silvered glass); repair and 
maintenance of mirrors (silvered glass); installation 
services of picture frames; repair and maintenance of 
picture frames; installation services of furniture; repair 
and maintenance of furniture; installation services of 
animal bone [unworked or partly worked material]; 
repair and maintenance of animal bone [unworked or 
partly worked material]; installation services of horn, 
unworked or semi-worked; repair and maintenance of 
horn, unworked or semi-worked; installation services of 
whalebone, unworked or semi-worked; repair and 
maintenance of whalebone, unworked or semi-worked; 
installation services of ivory, unworked or semi-worked; 
repair and maintenance of ivory, unworked or semi-
worked; installation services of mother-of-pearl, 
unworked or semi-worked; repair and maintenance of 
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; installation 
services of wall hangings, not of textile; repair and 
maintenance of wall hangings, not of textile; installation 
services of carpets; repair and maintenance of carpets; 
installation services of linoleum; repair and 
maintenance of linoleum; installation services of floor 

coverings; repair and maintenance of floor coverings; 
installation services of matting; repair and maintenance 
of matting. 

  Klasse 38   Telecommunications services. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement. 
  Klasse 40   Recycling of waste and trash; air purification; 

treatment of water; treatment of waste materials; 
provision of material treatment information; air and 
water conditioning and purification; recycling and waste 
treatment. 

  Klasse 42   Quality control and authentication services; design 
and development of computer hardware and software; 
scientific and technology services; technological 
research; scientific services and design relating thereto; 
technological services and design relating thereto; 
scientific research; industrial analysis services; 
industrial research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626563 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202115678 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.08, CZ, 569604 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KORUS EU a.s., Masarykova 1247/164 Ústí nad 

Labem, 40001 ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, Den 
tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective and safety equipment; spectacles; safety 

goggles; gloves for protection against accidents; head 
protection; protective masks, not for artificial 
respiration; filters for respiratory masks; respirators for 
filtering air; clothing for protection against accidents; 
protective industrial shoes. 

  Klasse 25   Clothing; shoes; work clothes; work shoes; rubbers 
[footwear]; gloves [clothing]; caps being headwear; 
parts of clothing, footwear and headgear; socks; casual 
jackets; tee-shirts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626582 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202115683 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, GB, 

UK00003607944 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Accelerant Services UK Limited, Tower 42, 25 Old 

Broad Street, EC2N1HQ LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Insurance, reinsurance and underwriting services; 
financial affairs; monetary affairs; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626593 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115686 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 
BAD VILBEL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medical and pharmaceutical preparations; diagnostic 

preparations and materials; pharmaceuticals and 
natural remedies; pharmaceutical drugs; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney diseases, liver 
diseases, immune system diseases and inflammatory 
diseases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626629 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115688 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.17, US, 90715010 
(540) Gjengivelse av merket: 

TORELBY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The wording "TORELBY" has no meaning in a foreign 
language. 

(730) Innehaver: 
 Coherus BioSciences, Inc., 333 Twin Dolphin Dr, Suite 

600, CA94065 REDWOOD CITY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for treatment of 
oncological diseases and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626638 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115689 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.10, US, 97022439 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of 2 diagonal stripes within a circle 

centered above the wording "BLENDERS" and 
"EYEWEAR" in stylized font. 

(730) Innehaver: 
 Blenders Eyewear, LLC, 4683 Cass Street, CA 92109 

SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Eyeglasses; eyewear; eyewear cases; eyewear 
pouches; eyewear retainers; sunglass cords; 
sunglasses; bicycle helmets; cases for eyewear; cases 
for eyeglasses and sunglasses; skateboard helmets; 
ski glasses; ski goggles; snow goggles; snowboard 
helmets; sports helmets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.07.11 - nr 28/22

140 
 

(111) Int.reg.nr: 1626643 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202115691 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.29, US, 90681340 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOOTIE'S CHICKEN TENDERS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HI Limited Partnership, 1815 The Exchange, GA30339 
ATLANTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Restaurant services, namely, the provision of food and 

drink via online ordering for delivery or pick up. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626665 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202115693 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.07, CH, 770629 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Charitable fund raising services, financial sponsorship 

and financial assistance in the healthcare sector, in 
particular in the fields of ophthalmology and eye care. 

  Klasse 41   Education and training in the fields of ophthalmology 
and eye care. 

  Klasse 44   Medical information and services in the fields of 
ophthalmology and eye care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626670 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202115694 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.11, FR, 4776029 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Beaute Prestige International, 56 A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic products; cosmetic lotions; 
cosmetic creams; cosmetics for use on the skin; 
cosmetic products for skin care; cosmetic hair care 
products; hair cosmetics; cosmetics for the scalp and 
hair; cosmetic soaps; cosmetics in the form of gels; 
cosmetic products for body care; face and body gels 
[cosmetics]; cosmetic creams for the face and body; 
cosmetics for body care; cosmetics in the form of milks; 
perfumery products; perfumes; make-up. 

  Klasse 5   Food supplements for cosmetic effect; dietetic 
preparations and food supplements; food supplements 
for non-medical use; food supplements in the form of 
beverages; food supplements suitable for human 
consumption; nutritional supplements; plant-based food 
supplements; plant-based food supplements in liquid 
form; dermatological creams other than for medical 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626681 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202115699 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.30, EM, 018503634 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rapala VMC OYJ, Tehtaantie 2, 17200 VÄÄKSY, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Fishing equipment; handheld fishing nets; floats for 

fishing; rods for fishing; lures for fishing; artificial fishing 
bait; reels for fishing; reel seats; lines for fishing; hooks 
for fishing; fishing tackle boxes; bags adapted for 
fishing tackle. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626682 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202115700 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.30, EM, 018503625 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rapala VMC OYJ, Tehtaantie 2, 17200 VÄÄKSY, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Fishing equipment; handheld fishing nets; floats for 

fishing; rods for fishing; lures for fishing; artificial fishing 
bait; reels for fishing; reel seats; lines for fishing; hooks 
for fishing; fishing tackle boxes; bags adapted for 
fishing tackle. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626683 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202115701 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.30, EM, 018503628 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rapala VMC OYJ, Tehtaantie 2, 17200 VÄÄKSY, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Fishing equipment; handheld fishing nets; floats for 

fishing; rods for fishing; lures for fishing; artificial fishing 
bait; reels for fishing; reel seats; lines for fishing; hooks 
for fishing; fishing tackle boxes; bags adapted for 
fishing tackle. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626685 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202115703 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.04, EM, 018465902 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEART CORE 
(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   Cosmetics; decorative cosmetics; lipsticks; lip balms 

[non-medicated]; lip glosses; lip liners; non-medicated 
lip care preparations; exfoliating scrubs for the face; 
exfoliating scrubs for cosmetic purposes; exfoliant 
creams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626707 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202115706 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.19, DE, 30 2020 025 

393 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 

HAMBURG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Retail services in relation to motor vehicles, motor 
vehicle parts and motor vehicle accessories, used 
vehicles, all regardless of the type of drive; arranging of 
commercial and business contacts, also via the 
Internet; arranging commercial transactions, for others, 
also within the framework of e-commerce; 
auctioneering services; conducting auctions and 
auctions on the Internet. 

  Klasse 36   Arranging of insurance underwriting, credit agreement, 
leasing agreement and motor vehicle insurance; advice 
in the field of insurance and credit. 

  Klasse 39   Short, medium and long-term rental of means of 
transport of all kinds for goods and people, in particular 
domestic and foreign motor vehicles; transportation of 
automobiles; storage of motor vehicles; towing of motor 
vehicles; leasing, in particular motor vehicle leasing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1626719 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202115707 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lewitt GmbH, Schanzstrasse 14, 2.OG, 1150 WIEN, 
Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Equipment and apparatus for recording, transmitting 

and reproducing sound, images and data; 
microphones; electric and electronic signalling and 
monitoring equipment, in particular sound level meters; 
receivers, in particular electronic monitor modules for 
monitoring electric signals for sound balance; 
apparatus for transmission of acoustic information, in 
particular transmitters and receivers for microphones, 
headphones and telephones; apparatus for the 
broadcasting and reproduction of audio signals or video 
signals, in particular transmitters including pocket 
transmitters, pocket receivers, audio transmitters, audio 
receivers, radio transmitters and radio receivers; 
headset audio receivers, headset audio transmitters; 
microphone capsules, microphone modules, protective 
covers for microphones; microphone stands; covers 
and cases adapted for all of the aforesaid goods, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626726 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202115708 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.14, DE, 30 2020 114 

387 
(540) Gjengivelse av merket: 

Crew Companion 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Crew Companion. 
(730) Innehaver: 

 Identec Solutions AG, Millenium Park 2, 6890 
LUSTENAU, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software, electrical and electronic equipment and 

devices, in particular for internal and external logistics 
and for identification and/or localization (also for 
localization by means of optical indicators, in particular 
by means of light-emitting diodes) and/or registration 
and/or authorization and/or monitoring (including 
condition monitoring, measurement and control of 
changes), and/or tracking of people, animals, vehicles, 
utility vehicles, trucks, rail vehicles, cranes, trucks, 
containers (including automated refrigerated 
containers), goods (including goods in containers) or 
freight, [everything in particular for transport on land, on 
water and in the air and for use in mining and on oil 
platforms], in particular electronic active or passive 
radio frequency transponders in the LF, HF and/or UHF 
frequency range, and readers therefor. 

  Klasse 38   Signal transmission to sensors and actuators. 
  Klasse 42   Electronic identification and/or localization (also for 

localization by means of optical indicators, in particular 
by means of light-emitting diodes) and/or registration 
and/or authorization and/or monitoring (including 
condition monitoring, measurement and control of 

changes), and/or tracking of people, animals, vehicles, 
utility vehicles, transport vehicles, rail vehicles, cranes, 
trucks, containers (including automated refrigerated 
containers), goods (including goods in containers) or 
freight, [all in particular for transport on land, on water 
and in the air and for use in mining and on oil 
platforms], in particular electronic active or passive 
radio frequency transponders in the LF, HF and/or UHF 
frequency range, and readers therefor; engineering 
services; technical services relating to data processing; 
technical consultation services [all fields]; 
commissioned software development; software design; 
software development; software installation; software 
maintenance; software updating; software as a service; 
software rental; providing non-downloadable software 
via computer networks, intranets and the internet for 
temporary use; preparation of technical reports; 
industrial research and development; all the aforesaid 
services for control and drive modules and/or in relation 
to electronic identification and/or localization (including 
for localization using optical indicators, in particular by 
means of light-emitting diodes) and/or registration 
and/or authorization and/or monitoring (including 
condition monitoring, measurement and control of 
changes), and/or tracking of people, animals, vehicles, 
commercial vehicles, transport vehicles, rail vehicles, 
cranes, trucks, containers (including automated 
refrigerated containers), goods (including goods in 
containers) or freight, [all in particular for transport on 
land, on water and in the air and for use in mining and 
on oil platforms], in particular electronic active or 
passive radio frequency transponders in the LF, HF 
and/or UHF frequency range, as well as their readers. 

  Klasse 45   Licensing of software, in particular software for 
electronic identification and/or localization (also for 
localization by means of optical indicators, in particular 
by means of light-emitting diodes) and/or registration 
and/or authorization and/or monitoring (including status 
monitoring, measurement and control of changes), 
and/or tracking of people, animals, vehicles, 
commercial vehicles, transport vehicles, rail vehicles, 
cranes, trucks, containers (including automated 
refrigerated containers), goods (including goods in 
containers) or freight, [all in particular in transport on 
land, on the water and in the air as well as for use in 
mining and on oil platforms], in particular electronic 
active or passive radio frequency transponders in the 
LF, HF and/or UHF frequency range, as well as their 
readers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626908 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202115733 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.01, EM, 018444193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilványosan Müködö 
Részvénytársaság, Október Huszonharmadika u. 18., 
1117 BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in the following fields: industry, 

provision of teaching classes, photos, agriculture, 
garden services and (forestry); unprocessed artificial 
resins and plastics; fire extinguishing preparations and 
flame retardant; tempering substances and solder 
stripping preparations; tanning agents for animal skins 
and leather; industrial glues; fillers and other paste 
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fillers; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for industrial and scientific purposes; 
unprocessed plastics; unprocessed packaging resin; 
unprocessed artificial plastics; unprocessed plastics in 
the form of powder or granules; unprocessed plastics 
for industrial use; unprocessed plastics, (primer 
plastics); unprocessed plastic materials in powder, 
liquid or paste form; unprocessed synthetic polymers; 
unprocessed synthetic polypropylene resins; chemicals 
used in injection molding; thermoplastic resin for use in 
thermoforming; thermoplastic resins [unprocessed]; 
thermoplastics; copolymer granulate for use in industry, 
copolymers; copolymer granulate for use in 
manufacturing; plastic in the form of powders, for 
industrial purposes; plastics in granular form; plastics in 
granular form for industrial purposes; plastics in the 
form of inserts; plastics in the form of pellets; plastics in 
the form of flakes; plastics in the form of powders; raw 
plastics in granular form; unprocessed plastics in all 
forms; raw plastics in the form of pellets; raw plastics in 
the form of powders; polymer beads for production; 
polymerization plastics; polyethylene; polyethylene 
resins [unprocessed]; unprocessed polyethylene 
synthetic resins for foam moulding. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626916 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202115734 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.02, DE, 30 2021 101 

606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LISTAN GmbH, Wilhelm-Bergner-Strasse 11C, 21509 
GLINDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, photographic, cinematographic, optical, 

measuring, signaling, checking 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 media; data processing 
apparatus; computers; computer, especially personal 
computer [PC]; computer components and parts, in 
particular PC power supplies, PC housings, insulation 
mats, fans, PC air and water coolers [especially for 
GPU and CPU], cold light cathodes, LEDs, lamps for 
PCs and notebooks; computer chargers; computer 
docking stations; thermal paste for computer 
components [computer accessories]; computer 
accessories [included in this class]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626953 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202115737 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.08.20, EM, 018536739 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, optical, measuring and control 

apparatus and instruments; signalling apparatus and 
instruments; electrical and electronic control apparatus 
and instruments; electrical and electronical regulating 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data, sound 
or images; multimedia projectors; picture projectors; 
magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and 
laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and 
organic laser diodes; LED lamp modules, also for 
signalling purposes; displays using LED-technology; 
data processing devices and computers; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of lighting facilities; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of luminaires and lamps; electric 
and electronic devices and apparatus for the operation 
and regulation of central building control systems; 
electric and electronic devices and apparatus for the 
operation, regulation and control of building 
installations, interface modules for the afore-mentioned 
apparatus and devices; light conductors; fiber optic 
couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED 
drivers; transformers; electronic ballasts; miniature 
transformers; choking coils; electrical terminal 
connectors; contact elements including plugs, 
terminals, sleeves, commutators, electric breakers 
[switches]; computer programs and software of all kind 
(included in this class); software applications [apps] for 
electrical, electronic and communication devices; 
software applications for the operation, regulation and 
control of lighting facilities, software applications for the 
operation, regulation and control of luminaires and 
lamps; software applications for the operation and 
regulation of central building control systems; software 
applications for the operation, regulation and control of 
building installations; parts of all the aforesaid goods 
included in this class. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially 
lamps and luminaires, including lighting apparatus 
made using sustainable materials; lighting apparatus 
and lighting systems composed thereof, especially on 
basis of light emitting diodes (LEDs), also organic 
LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this 
class); LED based lighting lamps as well as lighting 
apparatus and systems composed thereof; lighting 
modules, namely modules based on LED (also based 
on organic LED) with light functions and for lighting 
applications; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 

  Klasse 37   Installation and repair services in the field of lighting 
apparatus and lighting systems, especially based on 
light emitting diodes (LEDs); installation and repair 
services relating to lighting facilities, building 
installations and central building control systems; 
maintenance of lighting apparatus and lighting systems; 
maintenance of lighting facilities, building installations 
and central building control systems. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626954 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202115738 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.08.20, EM, 018536742 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, optical, measuring and control 

apparatus and instruments; signalling apparatus and 
instruments; electrical and electronic control apparatus 
and instruments; electrical and electronical regulating 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data, sound 
or images; multimedia projectors; picture projectors; 
magnetic data carriers only for use in connection with 
lighting, home automation and building services; LEDs 
(light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs 
(light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED 
lamp modules, also for signalling purposes; displays 
using LED-technology; data processing devices and 
computers; electric and electronic devices and 
apparatus for the operation, regulation and control of 
lighting facilities; electric and electronic devices and 
apparatus for the operation, regulation and control of 
luminaires and lamps; electric and electronic devices 
and apparatus for the operation and regulation of 
central building control systems; electric and electronic 
devices and apparatus for the operation, regulation and 
control of building installations, interface modules for 
the afore-mentioned apparatus and devices; light 
conductors; optical couplers; sensors; light barriers; 
electric starters; LED drivers; transformers; electronic 
ballasts; miniature transformers; choking coils; 
electrical terminal connectors; contact elements 
including plugs, terminals, sleeves, commutators, 
electric breakers [switches]; computer programs and 
software of all kind (included in this class) only for use 
in connection with lighting, home automation and 
building services; software applications [apps] for 
electrical, electronic and communication devices; 
software applications for the operation, regulation and 
control of lighting facilities, software applications for the 
operation, regulation and control of luminaires and 
lamps; software applications for the operation and 
regulation of central building control systems; software 
applications for the operation, regulation and control of 
building installations; parts of all the aforesaid goods 
included in this class. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially 
lamps and luminaires, including lighting apparatus 
made using sustainable materials; lighting apparatus 
and lighting systems composed thereof, especially on 
basis of light emitting diodes (LEDs), also organic 
LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this 
class); LED based lighting lamps as well as lighting 
apparatus and systems composed thereof; lighting 
modules, namely modules based on LED (also based 
on organic LED) with light functions and for lighting 
applications; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 

  Klasse 37   Installation and repair services in the field of lighting 
apparatus and lighting systems, especially based on 
light emitting diodes (LEDs); installation and repair 

services relating to lighting facilities, building 
installations and central building control systems; 
maintenance of lighting apparatus and lighting systems; 
maintenance of lighting facilities, building installations 
and central building control systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626955 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202115739 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.08.20, EM, 018536746 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, optical, measuring and control 

apparatus and instruments; signalling apparatus and 
instruments; electrical and electronic control apparatus 
and instruments; electrical and electronical regulating 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data, sound 
or images; multimedia projectors; picture projectors; 
magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and 
laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and 
organic laser diodes; LED lamp modules, also for 
signalling purposes; displays using LED-technology; 
data processing devices and computers; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of lighting facilities; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of luminaires and lamps; electric 
and electronic devices and apparatus for the operation 
and regulation of central building control systems; 
electric and electronic devices and apparatus for the 
operation, regulation and control of building 
installations, interface modules for the afore-mentioned 
apparatus and devices; light conductors; fiber optic 
couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED 
drivers; transformers; electronic ballasts; miniature 
transformers; choking coils; electrical terminal 
connectors; contact elements including plugs, 
terminals, sleeves, commutators, electric breakers 
[switches]; computer programs and software of all kind 
(included in this class); software applications [apps] for 
electrical, electronic and communication devices; 
software applications for the operation, regulation and 
control of lighting facilities, software applications for the 
operation, regulation and control of luminaires and 
lamps; software applications for the operation and 
regulation of central building control systems; software 
applications for the operation, regulation and control of 
building installations; parts of all the aforesaid goods 
included in this class. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially 
lamps and luminaires, including lighting apparatus 
made using sustainable materials; lighting apparatus 
and lighting systems composed thereof, especially on 
basis of light emitting diodes (LEDs), also organic 
LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this 
class); LED based lighting lamps as well as lighting 
apparatus and systems composed thereof; lighting 
modules, namely modules based on LED (also based 
on organic LED) with light functions and for lighting 
applications; parts of all the aforesaid goods included in 
this class. 
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  Klasse 37   Installation and repair services in the field of lighting 
apparatus and lighting systems, especially based on 
light emitting diodes (LEDs); installation and repair 
services relating to lighting facilities, building 
installations and central building control systems; 
maintenance of lighting apparatus and lighting systems; 
maintenance of lighting facilities, building installations 
and central building control systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626957 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202115741 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.08, DE, 30 2021 110 

064 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SLV GmbH, Daimlerstrasse 21-23, 52531 ÜBACH-
PALENBERG, Tyskland 

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

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment, computers; computer software; electric 
control and regulating apparatus for lamps, lights and 
lighting installations; conductor rails for use with lighting 
equipment or as parts of lighting installations. 

  Klasse 11   Lighting apparatus and installations; parts of lighting 
apparatus and installations, particularly rails lights, 
parts of lights, lamps, all of the aforesaid goods 
contained in this class. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; wholesale and retail sale services with 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, data processing 
equipment, computers, computer software, electric 
control and regulating apparatus for lamps, lights and 
lighting installations, conductor rails for use with lighting 
equipment or as parts of lighting installations, lighting 
apparatus and installations, parts of lighting apparatus 
and installations, particularly lights, parts of lights, 
lamps, all of the aforesaid goods contained in class 11; 
aforesaid services in retail stores, by catalogue 
despatch, in online shops and by teleshopping. 

  Klasse 41   Education, providing of training, particularly 
conducting trainings, education and further education 
for craftsmen, electricians, electronic technicians, 
designers, referring to the operation, installation, 
maintenance, projecting and repair of lamps, lights and 
lighting installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626959 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202115742 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.08.16, US, 90885592 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CBD Industries, LLC, 8845 Red Oak Blvd., NC28217 
CHARLOTTE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated products for topical application to the 

skin, namely, gels, salves, sprays, powders, and 
ointments; all of the foregoing containing hemp-based 
cosmetics. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for topical use, namely, 
creams, gels, salves, sprays, powders, and ointments; 
all of the foregoing containing hemp-based dietary 
supplements. 

  Klasse 35   Retail store services and on-line retail store services 
featuring topical creams, gels, salves, sprays, powders, 
and ointments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626975 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202115743 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.08, EM, 018554178 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Accell Group N.V., Industrieweg 4, 8444AR 

HEERENVEEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Bicycles and carrier bicycles, electric or not; parts and 
fittings for the aforesaid goods, including but not limited 
to bicycle baskets, bicycle panniers, luggage carriers, 
bells, bicycle tyres, inner tubes, headset fittings, 
brakes, bracket fittings, double seats, frames, 
handlebar grips, dress guards, chains, chain wheels 
with cranks, chain guards, crown heads, lamp hooks, 
cams, hubs, gear hubs, brake hubs, pedals, pedal 
rubbers, pumps, stands, mudguards; parts and fittings 
for the aforesaid goods, including but not limited to 
handlebars, rims, spokes, forks, freewheels, saddle 
stems, saddles, bottle holders. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
setting up of company partnerships, legal persons and 
enterprises and the business management thereof; 
business management and economic consultancy, 
online marketing activities and promotional activities, 
including promotional events; market research and 
studies, public relations, advertising and promotion in 
connection with the production and sale of bicycles and 
carrier bicycles, electric or not, parts and fittings for the 
aforesaid goods; import, export and business mediation 
in the trade in bicycles and carrier bicycles, electric or 
not, parts and fittings for the aforesaid goods; retail 
services, online or not, in the field of bicycles and 
carrier bicycles, electric or not; retails services in the 
field of parts and fittings of bicycles and carrier bicycles,
electric or not including but not limited to bicycle 
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baskets, bicycle panniers, luggage carriers, bells, 
bicycle tyres, inner tubes, headset fittings, brakes, 
bracket fittings, double seats, frames, handlebar grips, 
dress guards, chains, chain wheels with cranks, chain 
guards, crown heads, lamp hooks, cams, hubs, gear 
hubs, brake hubs, pedals, pedal rubbers, pumps, 
stands, mudguards; retails services in the field of parts 
and fittings of bicycles and carrier bicycles, electric or 
not including but not limited to handlebars, rims, 
spokes, forks, freewheels, saddle stems, saddles, 
bottle holders. 

  Klasse 37   Bicycle repair and repair work. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626982 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202115745 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

I'LL DRINK TO THAT ! 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ANTICIPATION AUDIO CO., 518 E. 80TH ST., APT 7-
D, NY10075 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable podcasts in the field of wine, 

sommeliers and the beverage industry. 
  Klasse 41   Entertainment services, namely, provision of 

entertainment via podcasts in the field of wine, 
sommeliers and the beverage industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1626992 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202115746 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.07.16, SG, 

40202117100V 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LIONSBOT INTERNATIONAL PTE. LTD., 11 CHANGI 

SOUTH STREET 3, #03-02, 486122 SINGAPORE, 
Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines and apparatus for cleaning, electric; floor 

cleaning [polishing] machines; floor cleaning 
[vacuuming] machines; floor cleaning [washing] 
machines; robotic cleaning machines; robotic cleaning 

[polishing] machines for floors; robotic cleaning 
[vacuuming] machines for floors; steam cleaning 
machines; industrial robots; robotic vacuum cleaners; 
self-contained, weather-protected mobile engine 
cleaning machines; automatic cleaning machines; 
automatic floor scrubbers; cordless vacuum cleaners. 

  Klasse 37   Rental of cleaning machines; rental of cleaning 
apparatus; rental of cleaning equipment; cleaning 
services; cleaning of buildings; cleaning of property; 
cleaning of floor surfaces; provision of information, 
advice and consultancy relating to cleaning; providing 
support and advice concerning the installation, repair 
and maintenance of electric or electronic apparatus, 
equipment and devices used for automated or partly 
automated industrial operations; cleaning of residential 
houses and commercial premises; repair or 
maintenance of power-driven floor cleaning machines; 
providing information about the installation and 
maintenance of automotive parts and their accessories 
via online computer databases; provision of 
consultancy services relating to the repair or 
maintenance of cleaning machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627047 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202115755 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.25, BX, 1439070 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mothersfinest B.V., Lemelerveldseweg 32, 8141PV 
HEINO, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Foods for special medical purposes; infant formula; 

foods for babies with special nutritional needs; milk for 
babies; food products for medical use; drinks for 
babies; dietetic supplements and dietetic preparations 
for medical purposes; food for babies; the aforesaid 
goods not being related to dermatological treatments or 
with skin care treatments. 

  Klasse 29   Milk and milk products; milk for children. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627063 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202115758 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.26, US, 90672187 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PD Products, LLC, 8501 Fallbrook Ave., Suite #370, 
CA91304 WEST HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Adult sexual stimulation aids, namely, masturbation 

devices and strokers. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627090 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202115760 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.20, US, 90658757 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geron Corporation, 919 E. Hillsdale Blvd., Suite 250, 
CA94404 FOSTER CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627107 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202115765 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.25, JP, 2021-063393 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOTTA CATCH 'EM ALL! 
(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 18   Clothing for pets; collars for animals; bags; school 

bags; rucksacks; suitcases; card cases [notecases]; 
purses; wallets; key cases; luggage tags; garment bags 
for travel; bags for sports; vanity cases, not fitted; 
umbrellas. 

  Klasse 25   Clothing; shirts; tee-shirts; pajamas; underwear; 
bathing suits; socks; scarves; ear muffs [clothing]; 
gloves [clothing]; bibs, not of paper; hats; caps being 
headwear; cap peaks; belts [clothing]; footwear; sports 
shoes; sandals; slippers; masquerade costumes. 

  Klasse 28   Games; toys; stuffed toys; dolls; portable games with 
liquid crystal displays; hand-held consoles for playing 
video games; protective films adapted for screens for 
portable games; video game machines; controllers for 
game consoles; apparatus for games; arcade video 
game machines; trading cards for games; cases for 
trading cards for games; table-top games; playing 
cards; ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery; protective carrying cases 
specially adapted for handheld video games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627130 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202115769 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.28, EM, 018462193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TIKI Safety AB, Skällstavägen 9, 19740 BRO, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Breathing apparatus, except for artificial respiration; 
respirators for filtering air; respiratory apparatus, other 
than for medical use; anti-pollution masks for 
respiratory protection; respiratory mask filters [non-
medical]; masks (protective-). 

  Klasse 10   Respirators for medical purposes; face masks for 
medical use for toxic substance protection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627195 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202115775 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swin Technologies AB, Mäster Samuelsgatan 36, 
11157 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile software for tracking product origin; interactive 

software; mobile software; process controlling software; 
information retrieval software; enterprise resource 
planning [erp] software. 

  Klasse 35   Business advice relating to marketing; business 
analysis services; assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business analysis; analysis 
of business information; analysis of company 
behaviour; marketing studies; inventory management of 
parts and components for manufacturers and suppliers; 
administration of preferred provider plans; customer 
relationship management. 

  Klasse 42   Software development; hosting services and software 
as a service and rental of software; providing online, 
non-downloadable software; software as a service 
[saas]; consulting services in the field of software as a 
service [saas]; certification of data via blockchain; data 
storage via blockchain; blockchain as a service [baas]; 
programming of computers for the regulation of data 
between buyers and suppliers; environmental testing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1627449 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202115810 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALPI S.P.A., Via Geola 9, 28013 GATTICO VERUNO 
(NO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Spigots; sanitary and bathroom installations and 

plumbing fixtures; shower units; shower panels; shower 
cubicles; bath fittings; water outlets [faucets]; water 
intake apparatus; bibcocks [plumbing fittings]; 
regulatory fittings for water pipes; faucet filters 
[plumbing fittings]; shower control valves [plumbing 
fittings]. 

  Klasse 37   Pipe installation services; installation of plumbing 
systems; renovation of plumbing; plumbing installation, 
maintenance and repair. 

  Klasse 42   Architectural services; design services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627658 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202116003 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.20, US, 90658694 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geron Corporation, 919 E. Hillsdale Blvd., Suite 250, 
CA94404 FOSTER CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627663 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202116004 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.20, US, 90658752 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geron Corporation, 919 E. Hillsdale Blvd., Suite 250, 
CA94404 FOSTER CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1629587 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202116410 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.09, EM, 018450052 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 

GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; light-emitting diodes [LED]; laser diodes; 
organic light-emitting diodes (LEDs); organic laser 
diodes; lasers, not for medical purposes; 
semiconductor-power laser diodes; semiconductor 
apparatus; electric and electronic devices and 
apparatus for operating, regulating, monitoring and 
controlling lighting installations and lighting apparatus; 
electric and electronic devices and apparatus for 
operating, regulating, monitoring and controlling lights 
and lamps; electric and electronic devices and 
apparatus for operating, regulating, monitoring and 
controlling building installations; electric and electronic 
devices and apparatus for operating, regulating, 
monitoring and controlling of brightness of lighting 
systems; interface modules for the aforesaid regulating 
and control apparatus and equipment; optical cables; 
light barriers; LED modules, namely light diode 
modules, included in this class, especially for lighting 
and signalling purposes; LED drivers; displays in light-
emitting diode technology (also in organic LED 
technology); fiber optical couplers; optical sensors; 
optical fibres [light conducting filaments]; electric and 
electronic equipment for the operation of light-emitting 
diodes and electroluminescent film; detectors; sensors; 
measuring apparatus; cameras [photography]; starters 
for electric lights and starters for electric lamps; 
electronic ballasts for lighting purposes; electronic 
controllers; electrical controls; light sensors; motion 
sensors; infrared remote controls; switches, electric; 
optical switches; electrical terminal connectors; 
contacts, electric; electric plugs; terminals [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; commutators; circuit 
breakers; electric cables and wires; plug-in connectors; 
electric converters; electric disconnect switches; 
transformers [electricity]; choking coils [impedance]; 
mobile data processing equipment; software 
applications for mobile devices; electronic instruments, 
electronic meters and electronic data processing 
equipment, namely devices for measuring light and 
analysing and assessing light data, in particular for 
assessing the effect of light on organisms and on 
plants; data processing apparatus and software for 
analysing and assessing light and the effect of light; 
data processing equipment and software for operating, 
regulating and controlling lighting installations; data 
processing equipment and software for operating, 
regulating and controlling lights and lamps; data 
processing equipment and software for operating, 
regulating and controlling building installations; signals, 
luminous or mechanical; flashing lights [luminous 
signals]; signal lanterns; parts of the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; lighting lamps; luminaires; lighting 
apparatus and lighting installations consisting of electric 
lamps and lights; lighting apparatus and lighting 
installations consisting of LED lamps and lights; LED 
lamps; LED luminaires; LED lighting fixtures; light 
modules, namely modules composed of light-emitting 
diodes with light functions and for lighting applications; 
parts of the aforesaid goods. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1631144 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202116804 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.04, EM, 018349256 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esylux GmbH, An der Strusbek 40, 22926 
AHRENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic fault detection, monitoring and 

video monitoring apparatus and installations for 
buildings, objects and terrain; presence, smoke, gas, 
heat and fire detectors and alarms; oxygen, carbon 
monoxide, carbon dioxide sensors and alarms; motion 
sensors; infrared sensors and alarms; twilight switches; 
burglary detection apparatus; acoustic sensors and 
switches; signalling lamps; electric and optical alarm 
installations and alarm displays; acoustic signal 
transmitters, in particular alarms; temperature gauges 
and temperature indicators; hygrometers and moisture 
display apparatus; odour detectors; combined sensors 
for temperature, moisture, brightness, presence, 
smoke, gas, odour, movement, fire or burning; 
transformers [electricity]; voltage surge devices and 
protectors; anti-interference devices; lighting ballasts; 
key buttons; commutators; radio switches and radio 
switch systems; dimmers; time switches, automatic; 
chargers for electric batteries; electric and electronic 
security apparatus and installations for fire protection; 
fire extinguishers; fire blankets; fire ladders; clothing for 
protection against fire; electronic ballasts for LED 
lighting and lighting systems; computer software for 
operating lighting systems and lighting and control 
apparatus and ballasts for lighting and LED lighting; 
computer software for lighting and lighting systems, in 
particular for generating a real or natural light situation 
or daylight; door phones; video door intercoms; 
interphone; baby monitor systems; recording apparatus 
for sound or images; communications devices; 
answering machines; electric door bells and door bell 
systems; the aforesaid goods including being 
electrically or electronically remote-controlled; the 
aforesaid goods including for private households and 
multiple occupancy dwellings and for industrial 
purposes; remote controls and remote operation for 
goods included in this class; remote controls and 
remote operation for lighting, lamps, house number 
lights, spotlights, halogen spotlights, LED lights, 
decorative lighting, exterior lights and interior lights; 
installation and assembly material for electric and 
electronic installations; surface mounted and flush 
boxes for sockets and switches; sockets, plugs and 
other contacts [electric connections]; electrical cables; 
wire connectors; fuses; FI switches; low-voltage cables 
for connecting LED lighting with assigned ballasts; 
network cable; electronic controllers and remote 
controls, remote operation and operating switches for 
lighting systems, for LED lights, for ballasts, for 
awnings, for Venetian blinds, for window blinds, for 
skylights, for wellness devices, for saunas, for steam 
baths, for whirlpools, for showers, for solariums, for 
heating and air conditioning apparatus and 
installations; presence alarms and sensors; brightness 
sensors and temperature sensors for control of the 
aforesaid goods; alarm installations, in particular for 
roller blinds, jalousies or skylights; electric/electronic 
control apparatus for electric drive motors (other than 

for land vehicles). 
  Klasse 11   Lighting, lamps and light sources (included in this 

class), in particular emergency lights, battery and 
accumulator-operated lights, electric torches, 
nightlamps, house number lights, spotlights, halogen 
spotlights and lighting, LED luminaires, including 
controllable and manageable by means of control 
apparatus and / or detectors; computer-controlled LED 
luminaires; LED lighting devices; decorative lighting 
(included in this class); light tubes for outdoor and 
indoor use; exterior lights; indoor lights; air-conditioning 
apparatus; installations and apparatus for heating; hot 
water boilers; the aforesaid goods, including controlled 
automatically or via sensors; the aforesaid goods, 
including partially remote controlled 
electrically/electronically; the aforesaid goods for 
private and industrial use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1631845 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202116914 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.09 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.04, EM, 018349258 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esylux GmbH, An der Strusbek 40, 22926 
AHRENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic fault detection, monitoring and 

video monitoring apparatus and installations for 
buildings, objects and terrain; presence, smoke, gas, 
heat and fire detectors and alarms; oxygen, carbon 
monoxide, carbon dioxide sensors and alarms; motion 
sensors; infrared sensors and alarms; twilight switches; 
burglary detection apparatus; acoustic sensors and 
switches; signalling lamps; electric and optical alarm 
installations and alarm displays; acoustic signal 
transmitters, in particular alarms; temperature gauges 
and temperature indicators; hygrometers and moisture 
display apparatus; odour detectors; combined sensors 
for temperature, moisture, brightness, presence, 
smoke, gas, odour, movement, fire or burning; 
transformers [electricity]; voltage surge devices and 
protectors; anti-interference devices; lighting ballasts; 
key buttons; commutators; radio switches and radio 
switch systems; dimmers; time switches, automatic; 
chargers for electric batteries; electric and electronic 
security apparatus and installations for fire protection; 
fire extinguishers; fire blankets; fire ladders; clothing for 
protection against fire; electronic ballasts for LED 
lighting and lighting systems; computer software for 
operating lighting systems and lighting and control 
apparatus and ballasts for lighting and LED lighting; 
computer software for lighting and lighting systems, in 
particular for generating a real or natural light situation 
or daylight; door phones; video door intercoms; 
interphone; baby monitor systems; recording apparatus 
for sound or images; communications devices; 
answering machines; electric door bells and door bell 
systems; the aforesaid goods including being 
electrically or electronically remote-controlled; the 
aforesaid goods including for private households and 
multiple occupancy dwellings and for industrial 
purposes; remote controls and remote operation for 
goods included in this class; remote controls and 
remote operation for lighting, lamps, house number 
lights, spotlights, halogen spotlights, LED lights, 
decorative lighting, exterior lights and interior lights; 
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installation and assembly material for electric and 
electronic installations; surface mounted and flush 
boxes for sockets and switches; sockets, plugs and 
other contacts [electric connections]; electrical cables; 
wire connectors; fuses; FI switches; low-voltage cables 
for connecting LED lighting with assigned ballasts; 
network cable; electronic controllers and remote 
controls, remote operation and operating switches for 
lighting systems, for LED lights, for ballasts, for 
awnings, for Venetian blinds, for window blinds, for 
skylights, for wellness devices, for saunas, for steam 
baths, for whirlpools, for showers, for solariums, for 
heating and air conditioning apparatus and 
installations; presence alarms and sensors; brightness 
sensors and temperature sensors for control of the 
aforesaid goods; alarm installations, in particular for 
roller blinds, jalousies or skylights; electric/electronic 
control apparatus for electric drive motors (other than 
for land vehicles). 

  Klasse 11   Lighting, lamps and light sources (included in this 
class), in particular emergency lights, battery and 
accumulator-operated lights, electric torches, 
nightlamps, house number lights, spotlights, halogen 
spotlights and lighting, LED luminaires, including 
controllable and manageable by means of control 
apparatus and / or detectors; computer-controlled LED 
luminaires; LED lighting devices; decorative lighting 
(included in this class); light tubes for outdoor and 
indoor use; exterior lights; indoor lights; air-conditioning 
apparatus; installations and apparatus for heating; hot 
water boilers; the aforesaid goods, including controlled 
automatically or via sensors; the aforesaid goods, 
including partially remote controlled 
electrically/electronically; the aforesaid goods, for 
private and industrial use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1634226 
(151) Int.reg.dato: 2021.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202117683 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.23 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.21, EM, 018563833 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Strasse 

40-46, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Riveters [powered tools]; riveting hammers [powered 

tools]; drills [power tools]; drill presses [power tools]; 
end mills [power tools]; tile saws [power tools]; portable 
electric power tools; thread mills [power tools]; burrs 
[power tools]; buffers being power tools; grinders being 
power tools; circular saws being portable electric power 
tools; drills being cordless electric power tools; electric 
lawnmowers; rechargeable hedge cutters; power driven 
hedge shears; orbital sanders [machines]; 
screwdrivers, electric; power-operated jig saws; belt 
sanding machines; hot air welding machines; band 
saws; angle grinders; milling machines; milling-drilling 
machines; plate shearing machines; planing machines; 
saber saws; circular saws; machines for scouring; 
vacuum cleaners for industrial purposes; electric 
vacuum cleaners; vacuum cleaning machines for use in 

households; blowing machines; electric rotary 
hammers; shears, electric; cutters being powered by 
mains electricity or batteries; electric high pressure 
cleaners; nailing machines; power-operated nailing 
guns; nail extractors, electric; electric nail extractors; 
press tools [parts of machines]; pressing machines; 
pneumatic grease guns; grease guns operated by 
compressed air; tree branch cutters (electric -); 
polishing tools (electric -); robotic cleaning [polishing] 
machines for floors; machines for burnishing; industrial 
cleaning machines [polishers]; machines and apparatus 
for polishing [electric]; beaters, electric; tile cutters 
[electric]; concrete mixers [machines]; electric welding 
apparatus; power-operated sprayers; electric concrete 
vibrators; lift installations; electric drives for elevators; 
spur wheel pulley blocks [parts of machines]; electric 
compressors. 

  Klasse 9   Battery chargers; batteries; lithium ion batteries; 
cameras [photography]; loudspeakers; wireless 
speakers; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; home theatre systems; home cinema 
systems. 

  Klasse 11   Electric lamps; LED lamps; portable lamps [for 
illumination]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.06.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1638385 
(151) Int.reg.dato: 2021.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202200440 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.01.13 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.02, US, 90750254 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized wording 

"BIOHAVENLABS", with the letter "I" included in a 
design comprised of two hexagons above the letter "I" 
and one hexagon below the letter "I". 

(730) Innehaver: 
 Biohaven Therapeutics Ltd., 215 Church Street, 

CT06510 NEW HAVEN, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headache, facial pain, impulse control disorders, 
neurological disorders, and neurodegenerative 
disorders. 

  Klasse 42   Pharmaceutical research and development in the 
fields of headache, facial pain, impulse control 
disorders, neurological disorders, and 
neurodegenerative disorders, and consultation 
provided in conjunction therewith. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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(111) Int.reg.nr: 1644567 
(151) Int.reg.dato: 2021.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202202264 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2021.08.12, EM, 018531986 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 MÜNCHEN, 
Tyskland 

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

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Robots for machine tools, loading robots, industrial 
robots, robots for feeding workpieces and tools, robots 
with articulated arms for manipulating workpieces, 
automated robotic handling apparatus for loading and 
unloading of goods; commercial and industrial vacuum 
cleaners; attrition machines for cleaning, especially wet 
vacuum cleaners and dry vacuum cleaners; dust filters 
and bags for vacuum cleaners; brushes for vacuum 
cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; vacuum 
cleaner hoses. 

  Klasse 9   Application software for robot; robotic electrical control 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1645613 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202202429 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.02.17 
(300) Søknadsprioritet: 2021.10.21, EM, 018581803 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 
GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, optical, measuring and control 

apparatus and instruments; signalling apparatus and 
instruments; electrical and electronic control apparatus 
and instruments; electrical and electronical regulating 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of data, sound 
or images; multimedia projectors; picture projectors; 
magnetic data carriers only for use in connection with 
lighting, home automation and building services; LEDs 
(light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs 
(light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED 
modules, including for signalling purposes; LED lights 
for signalling purposes; displays using LED-technology; 
data processing devices and computers; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of lighting facilities; electric and 
electronic devices and apparatus for the operation, 
regulation and control of luminaires and lamps; electric 
and electronic devices and apparatus for the operation 
and regulation of central building control systems; 
electric and electronic devices and apparatus for the 
operation, regulation and control of building 
installations, interface modules for the afore-mentioned 
apparatus and devices; light conductors; fiber optical 
couplers; sensors; light barriers; starters for electric 

lights; LED drivers; transformers; electronic ballasts; 
miniature transformers; choking coils; electrical terminal 
connectors; electric contacts including electric plugs, 
terminals [electricity], junction sleeves for electric 
cables, commutators, electric breakers [switches]; 
computer programs and software of all kind (included in 
this class) only for use in connection with lighting, home 
automation and building services; software applications 
[apps] for electrical, electronic and communication 
devices; software applications for the operation, 
regulation and control of lighting facilities, software 
applications for the operation, regulation and control of 
luminaires and lamps; software applications for the 
operation and regulation of central building control 
systems; software applications for the operation, 
regulation and control of building installations; parts of 
all the aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially 
lamps and luminaires, including lighting apparatus 
made of sustainable materials; lighting apparatus and 
lighting systems composed thereof, especially on basis 
of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; 
LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); 
LED based lighting lamps as well as lighting apparatus 
and systems composed thereof; lighting modules, 
namely modules based on LED (also based on organic 
LED) with light functions and for lighting applications; 
parts of all the aforesaid goods included in this class. 

  Klasse 37   Installation and repair services in the field of lighting 
apparatus and lighting systems, especially based on 
light emitting diodes (LED's); installation and repair 
services relating to lighting facilities, building 
installations and central building control systems; 
maintenance of lighting apparatus and lighting systems; 
maintenance of lighting facilities, building installations 
and central building control systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1650146 
(151) Int.reg.dato: 2021.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202203855 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.22, US, 90788388 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized wording "BIOHAVEN 

PHARMACEUTICALS", with two outlined hexagon 
shapes positioned above the letter "I" and one outlined 
hexagon shape positioned below the letter "I", and the 
wording "PHARMACEUTICALS" appearing in smaller 
print below the wording "BIOHAVEN". 

(730) Innehaver: 
 Biohaven Therapeutics Ltd., 215 Church Street, 

CT06510 NEW HAVEN, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Medicated and pharmaceutical preparations, both 
prescription and over-the-counter, for use in connection 
with humans and animals, namely, for the treatment of 
central nervous system disorders, neurologic illnesses, 
and psychiatric illnesses; pharmaceutical preparations 
for the treatment of brain ischemia; pharmaceutical 
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preparations for the treatment of brain ischemia, 
namely, post-stroke recovery, severe intracranial 
atherosclerosis, carotid endarterectomy, cardiac 
bypass, cerebral vasculitis, reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome; pharmaceutical 
preparations for the treatment of brain and cord injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of brain 
and cord injuries, namely, post- intracranial 
hemorrhage recovery, traumatic brain injury, spinal 
cord injury; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurodegenerative diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurodegenerative diseases, namely, Alzheimer's 
disease (AD), Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), 
Huntington's disease, Lewy body dementia, 
frontotemporal dementia, vascular dementia, 
Parkinson's disease, cognitive impairment of aging, 
progressive Multiple Sclerosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of optic and retinal 
neuropathies; pharmaceutical preparations for the 
treatment of optic and retinal neuropathies, namely, 
glaucoma, diabetic retinopathy, ischemic optic and 
retinal neuropathies; pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain, namely, opioid sparing analgesia, 
cancer pain, chronic neuropathic pain, peripheral 
neuropathy, low back pain in the nature of failed back 
surgery syndrome, radiculopathy in the nature of 
sciatica, diabetic peripheral neuropathy, post-herpetic 
neuralgia, chemotherapy induced neuropathy and other 
medication induced neuropathies, complex regional 
pain syndrome, fibromyalgia, chronic post-operative 
pain, cluster thoracotomy, phantom limb, stump 
neuroma; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headache and facial pain, namely, 
headache, migraine, chronic daily headache, cluster 
headache, trigeminal neuralgia; pharmaceutical 
preparations for symptomatic treatments of 
degenerative diseases; pharmaceutical preparations for 
symptomatic treatments of degenerative diseases, 
namely, breath holding in Rett syndrome, dystonias, 
dysphagia, gait abnormalities, bulbar function in 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), pseudobulbar 
affect, levodopa-induced dyskinesias in Parkinson's 
disease, agitation in Alzheimer's disease (AD), 
disinhibition in dementia; pharmaceutical preparations 
for the treatment of epilepsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of epilepsy, namely, 
precision medicine for the adjuvant for genetic epilepsy 
due to NMDA receptor mutations with hyperactivation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuropsychiatric disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neuropsychiatric 
disorders, namely, treatment resistant depression, Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD) in the nature of 
hyperarousal, substance abuse disorders, addiction 
disorders, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), 
hoarding, trichotillomania, eating disorders, 
Generalized Anxiety Disorder (GAD), adjustment 
disorders, panic disorder, major depressive episode, 
bipolar disorder in the nature of manic and depressive 
episodes, dysthymia, cyclothymia, psychotic disorders, 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cerebellar disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cerebellar disorders, 
namely, spinocerebellar ataxia, Friedriech's ataxia, 
multisystem atrophy, essential tremor; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hearing disorders, 
tinnitus, delirium, sleep disorders, parasomnias, 
learning disorders, Attention Deficit Disorder (ADD), 
Pervasive Developmental Disorders (PDD), Asperger's 
syndrome, autism, menopausal hot flashes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer, namely, monotherapy and adjunctive use. 

  Klasse 42   Pharmaceutical research and development in the 
fields of headache, facial pain, impulse control 
disorders, neurological disorders, and 
neurodegenerative disorders, and consultation 

provided in conjunction therewith. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.07.11 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 322694 
(151) Reg.dato.: 2022.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2032.06.26 

(210) Søknadsnr.: 202208905 
(220) Inndato: 2022.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 IBEN MARIE SANDSDALEN, KARL ANDERSENS VEI 

20, 1086 OSLO, Norge 
  

 
 
 



 innsigelser 2022.07.11 - nr 28/22

154 
 

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.: 321136 
(210) Søknadsnr.: 202201743 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.03.28 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for 

betaling,kredittkort og betalingskort (elektroniske), 
elektroniskepublikasjoner. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter,organisering og markedsføring av 
medlemsfordelsprogrammer,kundefordelsprogrammer 
og kundelojalitetsprogrammer;fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter;innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg avolje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester,betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet;finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger medfast eiendom. 

 
(730) Innehaver: 

 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 
OSLO, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 

0110 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 EMVCo LLC, 900 Metro Center Boulevard, M1-11A, 

CA 94404 FOSTER CITY, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321028 
(210) Søknadsnr.: 202117056 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.03.28 

(540) Gjengivelse av merket 

SENSE TEA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 30   Grønn te. 
  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker beriket med 

næringsstoffer; fruktjuice. 
 
(730) Innehaver: 

 NSE Products, Inc., 75 West Center Street, UT84601 
PROVO, USA 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 

 

 Innsiger: 
 Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 

80, 1011DK AMSTERDAM, Nederland 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321135 
(210) Søknadsnr.: 202201741 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.03.28 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for 

betaling,kredittkort og betalingskort (elektroniske), 
elektroniskepublikasjoner. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter,organisering og markedsføring av 
medlemsfordelsprogrammer,kundefordelsprogrammer 
og kundelojalitetsprogrammer;fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter;innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg avolje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester,betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet;finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger medfast eiendom. 

 
(730) Innehaver: 

 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 
OSLO, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 

0110 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 EMVCo LLC, 900 Metro Center Boulevard, M1-11A, 

CA 94404 FOSTER CITY, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.06.28 
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(111) Reg.nr.: 321134 
(210) Søknadsnr.: 202201740 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.03.28 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for 

betaling,kredittkort og betalingskort (elektroniske), 
elektroniskepublikasjoner. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter,organisering og markedsføring av 
medlemsfordelsprogrammer,kundefordelsprogrammer 
og kundelojalitetsprogrammer;fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter;innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg avolje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester,betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet;finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger medfast eiendom. 

 
(730) Innehaver: 

 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 
OSLO, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 

0110 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 EMVCo LLC, 900 Metro Center Boulevard, M1-11A, 

CA 94404 FOSTER CITY, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.06.28 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 313600 
(210) Søknadsnr.: 202100640 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2021.02.01 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker. 
  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 

utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale; rekruttering av midlertidig personale; 
utplassering og rekruttering av personale; 
rekrutteringsrådgivning; personellrekruttering. 

 
(730) Innehaver: 
 BERNAT ISTVAN PADOS, FRU KROGHS BRYGGE 

1, 0252, OSLO, NO 
 Innsiger: 
 Legevikarene AS, Bogstadveien 27B, 0355 OSLO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opphevet etter innsigelse, jf. 

varemerkeloven § 29 første ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2022.03.18. 

  

 
(111) Int.reg.nr: 1546145 
(210) Nasj. ref.nr: 202010329 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2021.04.06 

(540) Gjengivelse av merket 

StoPanel 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

 6 Building materials wholly or partly of metal; 
prefabricated houses (kits) of metal; prefabricated 
elements of metal for building; conservatories of metal in 
prefabricated form; prefabricated buildings made 
substantially of metal; shelters made of prefabricated 
metal insulated materials; prefabricated wall structures of 
metal incorporating mineral wool insulation; reinforcing 
materials of metal for building; wire rope; metal cable 
wire; door frames of metal; anchor bolts of metal for 
bridge connection; structural steels; aluminium; sheets of 
aluminium; aluminium ingots; facade facings of metal; 
metal cladding; curtain walling of metal; metal fasteners 
for doors and windows; anchors; nails; ironmongery; 
small items of metal hardware; holding profiles of metal 
for building panels; base rails and corner protection rails, 
all the aforesaid of metal; support profiles and wall 
holders of metal for wall and façade claddings; metal 
containers for packing, transportation and storage of 
building materials at building sites, all these containers 
being empty or filled with non-metallic building materials. 
17 Plastics materials in the form of tapes [semi-

finished products]; plastics materials in the form of foils 
[semi-finished products]; plastics materials in the form of 
sheets [semi-finished products]; plastic seals; insulating 
materials produced from plastics; plastic film for insulating 
purposes; stuffing materials of plastics; extruded plastics 
[semi-finished products]; plastics in the form of sheets, 
films, blocks, rods and tubes; extruded plastic in the form 
of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for use in 
manufacturing; double profiles and expansion profiles of 
plastic; reinforcing rails of plastic for pipes; fibreglass for 
insulation; fibreglass fabrics for insulation; glass fiber 
insulation for use in construction; glass fiber insulation 
materials for use in construction; glass wool for insulation; 
acoustic insulating panels; insulating materials; insulating 
materials of all kinds; elasticised insulating materials; 
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 foam, pu foam, pir foam, phenolic 
resin, cork, hemp, softwood fibres; sealing compounds; 
pipe joint sealants; flexible pipes, not of metal; adhesive 
tapes including double-sided adhesive tape, other than 
stationary and not for medical or household purposes; 
adhesive masking tapes; expansion joints of fabric, 
insulating and drywall joint tapes; building materials with 
waterproof properties (non-metallic); parts, profiles and 
rails of plastic for installation in thermal insulation 
composite devices; flexible tubes, not of metal. 
19 Building materials (non-metallic); prefabricated 
building elements (non-metallic); non-metallic 
prefabricated platforms, prefabricated non-metallic 
storage sheds; prefabricated non-metallic garages; non-
metallic prefabricated houses (kits); prefabricated houses 
(kits) of wood; prefabricated elements (non-metallic) for 
building; modular units (non-metallic) for constructing 
prefabricated buildings; prefabricated structures (non-
metallic) for use as building elements; prefabricated 
building elements (non-metallic) for onsite assembly; 
prefabricated wall structures (non-metallic) incorporating 
heat insulation materials of rigid foam, rock wool, glass 
wool, mineral fibres, mineral foam, pu foam, pir foam, 
phenolic resin, cork, hemp, softwood fibres; lightweight 
prefabricated building elements; prefabricated panels 
(non-metallic) incorporating heat insulation materials of 
rigid foam, rock wool, glass wool, mineral fibres, mineral 
foam, pu foam, pir foam, phenolic resin, cork, hemp, 
softwood fibres; lightweight prefabricated panels (non-
metallic) incorporating heat insulation materials of rigid 
foam, rock wool, glass wool, mineral fibres, mineral foam, 
pu foam, pir foam, phenolic resin, cork, hemp, softwood 
fibres; non-metallic facade elements; non-metallic fixing 
and bordering elements therefor; non-metallic fired 
refractory materials; woven fabrics in rolls, pieces or 
prefabricated platforms, not of metal for use in building, 
including fabric angles and corners; timber mouldings; 
dado rails; rubber cove bases; beams, bars, rails, strips, 
profiles, non metallic brackets and corners, window sills, 
window frames, lintels, door sills, door frames, not of 
metal; non-metallic 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, non-metallic panels for 
facade claddings; non-metallic curtain-type, back-
ventilated exterior wall cladding for buildings, including 
carrier panels for various coating variants; masonry 
bricks; mosaic tiles for walls and floors; ceiling and wall 
coatings with rigid foam granules; non-metallic decorative 
mouldings and decorative trim for use in building 
construction, in particular of rigid foam and foamed 
beads; stone; non-metallic refractory blocks; non-metallic 
refractory construction materials; calcareous stone; 
sandstone; granite; marble; natural ashlar in blocks, 
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slabs, massive stones; pottery stone; ceramic tiles; 
ceramic roofing tiles; stone facades, stone-bonded 
facades, curtain-type, rear-ventilated facades, walls; 
interior and exterior stone floors; tiles; bricks; glass 
mosaics for use in building construction; filling 
compounds, quick repair mortar; finishing coats of 
plasters 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); reinforcing materials, not of metal, for 
building; non-metallic structure profiles for building; filling 
foam; decorative compositions for floor coatings; non-
metallic pipes for roof drainage installations; drilling hole 
filling compounds; rendering base, concrete repair 
materials for repairing concrete parts in structural and civil 
engineering; asphalt, pitch and bitumen; pitch, tar, 
bitumen and asphalt; non-metallic building profiles for 
building, non-metallic 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); self-levelling 
concrete for use in building construction. 

 
(730) Innehaver: 
 STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780, 

STÜHLINGEN, DE 
 Innsiger: 
 Cupa Materiales SA, Sierra Nevada, 9, 28320, PINTO 

(MADRID), ES 
Cupa Materiales SAU, Sierra Nevada 9 Area 
Empresarial de Andalucia, 28320, PINTO (MADRID), 
ES 
Cupire Padesa SL, La Medua, s/n, Sobradelo de 
Valdeorras, 32330, ORENSE, ES 

 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 

registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. 
varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2022.06.28. 
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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.: 0786346A 
(210) Søknadsnr.: 200905333 
(151) Reg.dato: 2002.05.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.05.21 

(220) Inndato: 2009.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAUER 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 ISNY IM 

ALLGÄU, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Hunting knives, pocket knives, cutlery for camping. 
  Klasse 9   Directional compasses, laser sighting apparatus, shot 

counters, optical apparatus such as telescopic sights, 
binoculars and night vision apparatus; electronic 
control, positioning, guidance and protection elements 
and components for shoulder arms and handguns as 
well as for shooting ranges; measuring, sighting and 
simulation apparatus and instruments for shooting; 
video games, game apparatus adapted for using 
replica firearms for virtual shooting; software; spare 
parts for all the above items. 

  Klasse 13   Firearms such as guns, rifles, hunting rifles, 
handguns, revolvers, ballistic weapons; air weapons 
such as air guns, starter pistols, signal guns, signal 
pistols; bullets and ammunition; accessories included in 
this class, particularly rifle cases, rifle covers, cartridge 
pouches, rifle straps, cases for cartridges; spare parts 
for all the above items; all the above goods for hunting, 
defence, recreational shooting and leisure, included in 
this class. 

  Klasse 18   Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks; shooting 
sticks. 

  Klasse 25   Hunting and hiking clothing. 
  Klasse 28   Toys, handguns (toys), reproductions and firearm 

replicas; projectiles and ammunition for such 
reproductions and replicas; firearm reproductions and 
replicas used for virtual shooting; firearm reproductions 
and replicas used for shooting electronic targets and/or 
with electronic display; spare parts for all the above 
items. 

  Klasse 38   Establishing communication between computer 
peripherals for the use of firearm reproductions and 
replicas for virtual shooting or firearm reproductions 
and replicas fitted with electronic targets and/or an 
electronic display. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0786349 
(210) Søknadsnr.: 200209272 
(151) Reg.dato: 2002.05.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.05.21 

(220) Inndato: 2002.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAUSER 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 L&O Hunting Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 

ISNY, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8    Hunting knives, pocket knives, cutlery for camping. 
  Klasse 9    Directional compasses, laser sighting apparatus, shot 

counters, optical apparatus such as telescopic sights, 
binoculars and night vision apparatus; electronic 
control, positioning, guidance and protection elements 

and components for shoulder arms and handguns as 
well as for shooting ranges; measuring, sighting and 
simulation apparatus and instruments for shooting; 
video games, game apparatus adapted for using 
replica firearms for virtual shooting; software; spare 
parts for all the above items. 

  Klasse 13    Firearms such as guns, rifles, hunting rifles, 
handguns, revolvers, ballistic weapons less or equal to 
half and inch (12.7mm) calibre; air weapons such as air 
guns, starter pistols, signal guns, signal pistols; bullets 
and ammunition; accessories included in this class, 
particularly rifle cases, rifle covers, cartridge pouches, 
rifle straps, cases for cartridges; spare parts for all the 
above items; all the above goods for hunting, defence, 
recreational shooting and leisure, included in this class. 

  Klasse 18    Hunting bags, hiking rucksacks, rucksacks; shooting 
sticks. 

  Klasse 25    Hunting and hiking clothing. 
  Klasse 28    Toys, handguns (toys), reproductions and firearm 

replicas; projectiles and ammunition for such 
reproductions and replicas; firearm reproductions and 
replicas used for virtual shooting; firearm reproductions 
and replicas used for shooting electronic targets and/or 
with electronic display; spare parts for all the above 
items. 

  Klasse 38    Establishing communication between computer 
peripherals for the use of firearm reproductions and 
replicas for virtual shooting or firearm reproductions 
and replicas fitted with electronic targets and/or an 
electronic display. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0788494 
(210) Søknadsnr.: 200210617 
(151) Reg.dato: 2002.08.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.08.13 

(220) Inndato: 2002.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dieter Rix, Im Klinkenhagen 50, 48653 COESFELD, 

Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9    Optical apparatus and instruments, especially 
binoculars; helmets. 

  Klasse 11    Lamps, especially headlamps, lamps for outdoor use. 
  Klasse 18    Backpacks for outdoor use; accessories included in 

this class. 
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(111) Reg.nr.: 1071993 
(210) Søknadsnr.: 201104347 
(151) Reg.dato: 2011.02.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.02.28 

(220) Inndato: 2011.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAYFAIR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, MA02116 

BOSTON, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   On-line retail store services in the field of household 
furniture, pots, pans, kitchen knives, bakeware, 
glassware, flatware, dinnerware, kitchen tools, racks, 
stands, and accessories therefor, lighting, office and 
classroom furniture and accessories therefor, 
computers, computer furniture and computer related 
accessories, caskets and urns, outdoor furniture and 
accessories therefor, fireplaces, fireplace tools and 
accessories, chimneys, portable fireplaces, television 
mounts, home decor products, namely, mirrors, clocks, 
wall art, tapestries and pillows, baby furniture, pet gear, 
pet furniture and pet accessories, treadmills, exercise 
bikes and other exercise equipment, tools, hardware, 
faucets and plumbing fixtures, flooring, audio and video 
equipment and accessories therefor, binoculars, 
telescopes, commercial equipment, namely, warehouse 
and material handling equipment; computerized online 
ordering featuring general merchandise and general 
consumer goods. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1123101 
(210) Søknadsnr.: 202001730 
(151) Reg.dato: 2012.05.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.05.29 

(220) Inndato: 2020.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLAMANT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Flamant Design, naamloze vennootschap, Diebeke 33, 

9500 GERAARDSBERGEN, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics, namely drawer pulls, bottle closures not of 
metal, book rests, book stands, fixed towel dispensers 
not of metal, umbrella stands, wood or plastic boxes, 
statues, plastic anti-slip gripper mats for holding 
crockery and cutlery in place, bed pillows, cushions, 
stands for flower pots; decorative and art objects, 
namely works of art of plastic, plaster, wood or wax, 
figurines of wood, wax, plaster or plastic, decorative 
mirrors, decorative bead curtains, decorative window 
finials, curtain holders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1123101 
(210) Søknadsnr.: 202001730 
(151) Reg.dato: 2012.05.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.05.29 

(220) Inndato: 2020.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLAMANT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Flamant Design, naamloze vennootschap, Diebeke 33, 

9500 GERAARDSBERGEN, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny 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 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics, namely drawer pulls, bottle closures not of 
metal, book rests, book stands, fixed towel dispensers 
not of metal, umbrella stands, wood or plastic boxes, 
statues, plastic anti-slip gripper mats for holding 
crockery and cutlery in place, bed pillows, cushions, 
stands for flower pots; decorative and art objects, 
namely works of art of plastic, plaster, wood or wax, 
figurines of wood, wax, plaster or plastic, decorative 
mirrors, decorative bead curtains, decorative window 
finials, curtain holders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1126697 
(210) Søknadsnr.: 201209333 
(151) Reg.dato: 2012.06.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.06.11 

(220) Inndato: 2012.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 VEJEN, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Andersen Partners Advokatpartnerselskab, Buen 11, 

6., 6000 KOLDING, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
none of the aforementioned goods in this class for or in 
relation to gas turbines, gas compressors or gas 
turbines packages. 

  Klasse 7   Adhesive bands for pulleys; anti-friction pads for 
machines; axles for machines; ball rings for bearings; 
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ball-bearings; basket presses; bearing brackets for 
machines; bearings [parts of machines]; bearings for 
transmission shafts; belt conveyors; belts for 
conveyors; belts for machines; brake linings other than 
for vehicles; brake pads other than for vehicles; brake 
segments other than for vehicles; brake shoes other 
than for vehicles; carriage aprons; clutches other than 
for land vehicles; connecting rods for machines, motors 
and engines; couplings other than for land vehicles; 
crank shafts; crankcases for machines, motors and 
engines; cranks [parts of machines]; driving chains 
other than for land vehicles; dynamo belts; dynamo 
brushes; elevator chains [parts of machines]; gear 
boxes other than for land vehicles; gears for weaving 
looms; gears, other than for land vehicles; joints [parts 
of engines]; journal boxes [parts of machines]; journals 
[parts of machines]; machine wheels; machine 
wheelwork; moving pavements [sidewalks]; pedal 
drives for sewing machines; pneumatic transporters; 
pneumatic tube conveyors; printing rollers for 
machines; pulleys; pulleys [parts of machines]; 
reduction gears other than for land vehicles; roller 
bearings; roller bridges; rolling mill cylinders; self-oiling 
bearings; shaft couplings [machines]; speed governors 
for machines, engines and motors; torque converters 
other than for land vehicles; transmission chains other 
than for land vehicles; transmission shafts, other than 
for land vehicles; transmissions for machines; 
transmissions, other than for land vehicles; universal 
joints [cardan joints]; blade holders [parts of machines]; 
boiler scale collectors (machine -); boiler tubes [parts of 
machines]; boxes for matrices [printing]; brushes [parts 
of machines]; carburetter feeders; card clothing [parts 
of carding machines]; cartridges for filtering machines; 
catalytic converters; chucks [parts of machines]; clack 
valves [parts of machines]; condensers [steam] parts of 
machines; control cables for machines, engines or 
motors; control mechanisms for machines, engines or 
motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and 
engines; controls (pneumatic -) for machines, motors 
and engines; cylinder heads for engines; cylinders for 
machines; cylinders for motors and engines; drill 
chucks [parts of machines]; drilling bits [parts of 
machines]; drilling heads [parts of machines]; drums 
[parts of machines]; electrodes for welding machines; 
exhausts for motors and engines; expansion tanks 
[parts of machines]; fan belts for motors and engines; 
fans for motors arid engines; feeding apparatus for 
engine boilers; filters [parts of machines or engines]; 
filters for cleaning cooling air, for engines; fittings for 
engine boilers; flues for engine boilers; fuel conversion 
apparatus for internal combustion engines; fuel 
economisers for motors and engines; glaziers' 
diamonds [parts of machines]; glow plugs for diesel 
engines; grease boxes [parts of machines], grease 
rings [parts of machines]; guides for machines; hangers 
[parts of machines]; holding devices for machine tools; 
hoods [parts of machines]; housings [parts of 
machines]; hydraulic door openers and closers [parts of 
machines]; igniting devices for internal combustion 
engines; igniting magnetos; injectors for engines; inking 
apparatus for printing machines; kick starters for 
motorcycles; knives [parts of machines]; knives for 
mowing machines; loom shafts; lubricators [parts of 
machines]; manifold (exhaust -) for engines; millstones; 
molds [parts of machines]; mufflers for motors and 
engines; piston segments; pistons [parts of machines 
or engines]; pistons for cylinders; pistons for engines; 
plunger pistons; pneumatic door openers and closers 
[parts of machines]; pressure reducers [parts of 
machines]; pressure regulators [parts of machines]; 
pressure valves [parts of machines]; printing cylinders; 
printing plates; pump diaphragms; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; rack and pinion jacks; 
radiators [cooling] for motors and engines; rakes for 
raking machines; reels [parts of machines], reels for 
weaving looms; reels, mechanical, for flexible hoses; 
regulators [parts of machines]; saw benches [parts of 
machines]; saw blades [parts of machines]; shoe lasts 

[parts of machines]; shuttles [parts of machines]; slide 
rests [parts of machines]; slides for knitting machines; 
sparking plugs for internal combustion engines; springs 
[parts of machines]; stands for machines; stators [parts 
of machines]; stuffing boxes [parts of machines]; tables 
for machines; tambours for embroidery machines; taps 
[parts of machines, engines or motors]; teat cups for 
milking machines; tympans [parts of printing presses]; 
vacuum cleaner attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; vacuum cleaner bags; 
vacuum cleaner hoses, valves [parts of machines]; 
water heaters [parts of machines]; none of the 
aforementioned goods in this class for or in relation to 
gas turbines, gas compressors or gas turbines 
packages. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; none of the aforementioned goods in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 9   Coin-operated apparatus (mechanisms for -); coin-
operated mechanisms for television sets; counter-
operated apparatus (mechanisms for -); ticket 
dispensers; animated cartoons; cell phone straps; 
cleaning apparatus for phonograph records; containers 
for contact lenses; downloadable image files; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass 
frames; spectacle cases; spectacle frames; wrist rests 
for use with computers; none of the aforementioned 
goods in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; none of the 
aforementioned goods in this class for or in relation to 
gas turbines, gas compressors or gas turbines 
packages. 

  Klasse 19   Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; none of the aforementioned 
goods in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 20   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; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages.  

  Klasse 41   Education; providing of training; sporting activities; 
none of the aforementioned related to the organization 
of music festivals; none of the aforementioned goods in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 
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(111) Reg.nr.: 1134961 
(210) Søknadsnr.: 201212355 
(151) Reg.dato: 2012.06.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.06.11 

(220) Inndato: 2012.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 VEJEN, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Andersen Partners Advokatpartnerselskab, Buen 11, 

6., 6000 KOLDING, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
none of the aforementioned goods in this class for or in 
relation to gas turbines, gas compressors or gas 
turbines packages. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; none of the aforementioned goods in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 9   Scentific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; fire-extinguishing 
apparatus; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; none of the 
aforementioned goods in this class for or in relation to 
gas turbines, gas compressors or gas turbines 
packages. 

  Klasse 19   Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; none of the aforementioned 
goods in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 20   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; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; none of the aforementioned services in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbine packages. 

  Klasse 41   Education; providing of training; sporting activities; 
none of the aforementioned related to the organization 
of music festivals; none of the aforementioned services 
in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbine packages. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1141699 
(210) Søknadsnr.: 201300024 
(151) Reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.13 

(220) Inndato: 2013.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27c, 
80686 MÜNCHEN, Tyskland 

(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 or reproduction of 
sound or images; transmitter and receiver 
(telecommunications); electronic apparatus and 
instruments for receiving, transmission, processing, 
storage and retrieval of data; physical apparatus and 
instruments; material testing instruments and 
machines; data processing apparatus and computer; 
computer programs; microprocessors; chips (integrated 
circuits); integrated circuits; electric apparatus for 
commutation; sensors, electric; measuring apparatus; 
measuring devices, electric; voltmeters; inclinometers; 
electric power lines; monitoring apparatus, electric; 
parts of all aforementioned goods included in this class. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, research and 
design services related thereto; scientific and industrial 
research; conducting scientific investigations; scientific 
and technical consulting services; technical and 
scientific surveying; technical and scientific project 
planning; implementation of technical measurements; 
development of measuring and testing methods; 
material testing; quality control; technical development 
and research services regarding new products for third 
parties; construction drafting; technical research; 
mechanical research; research in the field of physics; 
engineering; physics (research); computer 
programming; services of a technical measurement and 
test laboratory; technical measurement and analysis 
services; design and development of computer 
hardware and software; maintenance and installation of 
software; searches of databases and the Internet for 
science and research; monitoring of high voltage 
overhead lines. 
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(111) Reg.nr.: 1141699 
(210) Søknadsnr.: 201300024 
(151) Reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.13 

(220) Inndato: 2013.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27c, 
80686 MÜNCHEN, Tyskland 

(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 or reproduction of 
sound or images; transmitter and receiver 
(telecommunications); electronic apparatus and 
instruments for receiving, transmission, processing, 
storage and retrieval of data; physical apparatus and 
instruments; material testing instruments and 
machines; data processing apparatus and computer; 
computer programs; microprocessors; chips (integrated 
circuits); integrated circuits; electric apparatus for 
commutation; sensors, electric; measuring apparatus; 
measuring devices, electric; voltmeters; inclinometers; 
electric power lines; monitoring apparatus, electric; 
parts of all aforementioned goods included in this class. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, research and 
design services related thereto; scientific and industrial 
research; conducting scientific investigations; scientific 
and technical consulting services; technical and 
scientific surveying; technical and scientific project 
planning; implementation of technical measurements; 
development of measuring and testing methods; 
material testing; quality control; technical development 
and research services regarding new products for third 
parties; construction drafting; technical research; 
mechanical research; research in the field of physics; 
engineering; physics (research); computer 
programming; services of a technical measurement and 
test laboratory; technical measurement and analysis 
services; design and development of computer 
hardware and software; maintenance and installation of 
software; searches of databases and the Internet for 
science and research; monitoring of high voltage 
overhead lines. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1142123 
(210) Søknadsnr.: 201300082 
(151) Reg.dato: 2012.07.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.07.26 

(220) Inndato: 2013.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 

53113 BONN, 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, processing and 
reproduction of sound, images or data; electro technical 
equipment, apparatus and instruments; electric 
equipment, apparatus and instruments for transmitting 
of commands (included in this class), magnetic data 
carriers; mechanisms for coin operated apparatus; 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; recorded and unrecorded data carriers 
(included in this class); CDs, DVDs and other digital 
recording media; computer programs (recorded); 
computer software, including computer game programs 
(downloadable); electronically recorded data 
(downloadable); electronic publications (downloadable); 
electronic components for motor vehicles; computer 
software for medical apparatus and instruments. 

  Klasse 16   Printed matter; photographs; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus). 

  Klasse 35   Advertising; merchandising services; sales promotion 
for others; sponsorship in the form of advertising; 
planning, conception, organizing and conducting 
activities and events for commercial or advertising 
purposes; business management; business 
administration; office functions; commercial business 
management and commercial corporate management 
for third parties in particular in the areas of energy, gas, 
water; gathering, systematization, compilation and 
economic analysis of data and information in computer 
data bases; retail services (also via Internet and other 
communication networks), concerning goods of classes 
7, 9, 10, 11, 12 and 16; services provided by an e-
commerce operator, namely order processing services, 
delivery order processing services and accountancy for 
electronic ordering systems; accountancy (office 
functions); sponsorship search. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; debt collection agencies; 
monetary affairs; conducting cashless payment 
transactions; financial sponsorship; settlement of 
financial transactions via electronic communications 
networks and/or by means of contactless data 
transmission. 

  Klasse 37   Building construction; installation services; repair and 
maintenance of computer and telecommunications 
hardware; installation, repair and maintenance of data 
carriers and data processing equipment; installation, 
repair and maintenance of electrical equipment, burglar 
alarms, machines. 

  Klasse 38   Telecommunications; press agency services; rental of 
telecommunications equipment; providing information 
on telecommunications; value-added 
telecommunications services (included in this class); 
telecommunication services for others. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware, software and software for data bases; 
maintenance of software; technical consultancy related 
to services included in this class; computer services in 
connection with electronic data storage; rental of 
computers for data processing; design of web sites for 
others; perform chemical analysis and technical tests 
and checks; technical security services, namely 
technical consultancy in the field of security; technical 
monitoring of industrial plants in the fields of energy, 
gas, water and technical monitoring of heat generation 
plants; engineering; on-line services, namely providing 
information about computer networks for the area of 
computer networking; computer hardware, software 
and databases consultancy; technological services in 
relation to telemetering (remote metering), meter 
reading systems and smart metering. 
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(111) Reg.nr.: 1142573 
(210) Søknadsnr.: 201300168 
(151) Reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.13 

(220) Inndato: 2013.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASTROSE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27c, 
80686 MÜNCHEN, Tyskland 

(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 or reproduction of 
sound or images; transmitter and receiver 
[telecommunications]; electronic apparatus and 
instruments for receiving, transmission, processing, 
storage and retrieval of data; physical apparatus and 
instruments; material testing instruments and 
machines; data processing apparatus and computer; 
computer programs; microprocessors; chips [integrated 
circuits]; integrated circuits; electric apparatus for 
commutation; sensors, electric; measuring apparatus; 
measuring devices, electric; voltmeters; inclinometers; 
electric power lines; monitoring apparatus, electric; 
parts of all aforementioned goods included in this class. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, research and 
design services related thereto; scientific and industrial 
research; conducting scientific investigations; scientific 
and technical consulting services; technical and 
scientific surveying; technical and scientific project 
planning; implementation of technical measurements; 
development of measuring and testing methods; 
material testing; quality control; technical development 
and research services regarding new products for third 
parties; construction drafting; technical research; 
mechanical research; research in the field of physics; 
engineering; physics [research]; computer 
programming; services of a technical measurement and 
test laboratory; technical measurement and analysis 
services; design and development of computer 
hardware and software; maintenance and installation of 
software; searches of databases and the Internet for 
science and research; monitoring of high voltage 
overhead lines. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1143902 
(210) Søknadsnr.: 201300631 
(151) Reg.dato: 2012.07.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.07.18 

(220) Inndato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Pedax GmbH, Industriestr. 10 A, 54634 BITBURG, 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
conveyor machines; computer-controlled machines for 

the processing of round bars or wire-based materials, 
of reinforcing bars and other iron-wire products; 
bending machines; straightening machines; machines 
for tension equalisation; apparatus and machines for 
cutting and trimming bar materials; shearing machines; 
bundling machines and apparatus for straight or bent 
bar materials; belts for conveyors; automatic bending 
machines; automatic straightening machines; robots for 
industrial purposes; bobbins; machines for unwinding 
coils; industrial robots for handling workpieces; 
automatic rotary straightening machines; feeding 
magazines for bars or wire, , being parts of machines; 
automatic bar feeding magazines, being parts of 
machines; bending machines for reinforced steel and 
lines for single and/or multiple bending; removal 
devices for straightened bars and rods, being parts of 
machines; removal devices for straightening machines 
and apparatus; electromechanical machines for use in 
technical industry, the construction industry and the 
chemical industry, and auxiliary equipment; machines 
for the processing of reinforced steel; machines for 
bending and straightening reinforced steel rods; 
mechanical shears for sheets and plates of metal, flat 
steel, profiled steels and reinforced steel rods; parts 
and accessories, not included in other classes, for the 
aforesaid machines and apparatus. 
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(111) Reg.nr.: 1143903 
(210) Søknadsnr.: 201300632 
(151) Reg.dato: 2012.07.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.07.18 

(220) Inndato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEDAX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Pedax GmbH, Industriestr. 10 A, 54634 BITBURG, 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
conveyor machines; computer-controlled machines for 
the processing of round bars or wire-based materials, 
of reinforcing bars and other iron-wire products; 
bending machines; straightening machines; machines 
for tension equalisation; apparatus and machines for 
cutting and trimming bar materials; shearing machines; 
bundling machines and apparatus for straight or bent 
bar materials; belts for conveyors; automatic bending 
machines; automatic straightening machines; robots for 
industrial purposes; bobbins; machines for unwinding 
coils; industrial robots for handling workpieces; 
automatic rotary straightening machines; feeding 
magazines for bars or wire, being parts of machines; 
automatic bar feeding magazines, being parts of 
machines; bending machines for reinforced steel and 
lines for single and/or multiple bending; removal 
devices for straightened bars and rods, being parts of 
machines; removal devices for straightening machines 
and apparatus; electromechanical machines for use in 
technical industry, the construction industry and the 
chemical industry, and auxiliary equipment; machines 
for the processing of reinforced steel; machines for 
bending and straightening reinforced steel rods; 
mechanical shears for sheets and plates of metal, flat 
steel, profiled steels and reinforced steel rods; parts 
and accessories, not included in other classes, for the 
aforesaid machines and apparatus. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1146314 
(210) Søknadsnr.: 201301650 
(151) Reg.dato: 2012.12.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.12.06 

(220) Inndato: 2013.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ETEX N.V., PassPort Building, Luchthaven Brussel 

Nationaal, Gebouw 1K, 1930 ZAVENTEM, Belgia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; building materials of 
metal; transportable buildings of metal; metal materials 
for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery and small items of metal 
hardware; pipes of metal; goods of common metal not 
included in other classes; ores. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made 
from these materials not included in other classes; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials; rigid pipes, not of 
metal for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, not 
of metal; cement; lime; mortar; concrete; aggregates; 
gypsum; plasterboard; building plaster. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1150786 
(210) Søknadsnr.: 201303196 
(151) Reg.dato: 2012.07.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.07.23 

(220) Inndato: 2013.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jet2 Holidays 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Jet2.com Ltd, Low Fare Finder House, Leeds Bradford 

Airport, LS197TU YEADON, LEEDS, WEST 
YORKSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Air line services; transportation of passengers and of 
goods by air; travel agents services; baggage handling 
services and cargo handling services; freight services; 
cargo services; freight and cargo services by aviation; 
freight warehousing; chartering of aircraft; rental and 
hire of aircraft; advisory and information services 
relating to airline services and transport services; 
providing information concerning airline services and 
transport services online from a computer database or 
the Internet; arranging of flights; transport of 
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passengers and luggage to and from hotels; transport 
of goods, passengers and travellers by land, sea and 
air; arranging, operating and providing facilities for 
cruises, tours, excursions and holidays; consultancy 
and advisory services relating to the aforesaid services; 
none of the aforesaid services including the storage 
and transportation of fuels and petroleum, or aircraft 
refuelling services. 

  Klasse 43   Accommodation services; catering services; arranging 
of holiday accommodation; booking services for holiday 
accommodation; holiday planning services; providing 
facilities for holidays; rental of holiday accommodation; 
services for reserving holiday accommodation; services 
for the provision of information relating to holiday 
accommodation; organising and arranging holidays; 
providing hotel accommodation; accommodation 
services and catering services provided online from 
computer databases or the Internet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1150787 
(210) Søknadsnr.: 201303197 
(151) Reg.dato: 2012.07.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.07.23 

(220) Inndato: 2013.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jet2.com 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Jet2.com Ltd, Low Fare Finder House, Leeds Bradford 

Airport, LS197TU YEADON, LEEDS, WEST 
YORKSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Air line services; transportation of passengers and of 
goods by air; travel agents services; baggage handling 
services and cargo handling services; freight services; 
cargo services; freight and cargo services by aviation; 
freight warehousing; chartering of aircraft; rental and 
hire of aircraft; advisory and information services 
relating to airline services and transport services; 
providing information concerning airline services and 
transport services online from a computer database or 
the Internet; arranging of flights; transport of 
passengers and luggage to and from hotels; transport 
of goods, passengers and travellers by land, sea and 
air; arranging, operating and providing facilities for 
cruises, tours, excursions and holidays; consultancy 
and advisory services relating to the aforesaid services; 
none of the aforesaid services including the storage 
and transportation of fuels and petroleum, or aircraft 
refuelling services. 

  Klasse 43   Accommodation services; catering services; arranging 
of holiday accommodation; booking services for holiday 
accommodation; holiday planning services; providing 
facilities for holidays; rental of holiday accommodation; 
services for reserving holiday accommodation; services 
for the provision of information relating to holiday 
accommodation; organising and arranging holidays; 
providing hotel accommodation; accommodation 
services and catering services provided online from 
computer databases or the Internet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1166930 
(210) Søknadsnr.: 201407320 
(151) Reg.dato: 2012.08.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.08.23 

(220) Inndato: 2014.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 H&M Hennes & Mauritz AB, 10638 STOCKHOLM, 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; perfumes; ethereal oils; cosmetics; 
hair care preparations; tooth powder; toothpaste; 
dentifrices. 

  Klasse 9   Eyeglass cases; spectacles (optics); sunglasses; 
eyeglass cords; spectacle frames; spectacle cases; 
eyeglass chains; electronic publications and documents 
(downloadable); none of the aforementioned goods for 
industrial use. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1396938 
(210) Søknadsnr.: 201804773 
(151) Reg.dato: 2018.02.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.02.28 

(220) Inndato: 2018.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

RUXYMLA 
(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   Herbicides. 
  Klasse 10   Artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; 

orthopedic articles. 
  Klasse 44   Medical services; providing of medical information 

relating to diseases and health problems, including 
online and on the internet; dissemination of medical 
information via an interactive platform. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1398279 
(210) Søknadsnr.: 201805266 
(151) Reg.dato: 2017.12.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.12.22 

(220) Inndato: 2018.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

KIDIYO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Workout Factory B.V., Anna van Hannoverstraat 4 H0 

en 10, 2595BJ 'S-GRAVENHAGE, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Television apparatus; telephone equipment; the 
aforesaid goods do not relate to downloadable software 
in the form of a mobile application for displaying videos. 

  Klasse 41   Education, training, entertainment, sporting and 
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cultural activities; organization of sporting, cultural and 
musical events; composition, production and 
broadcasting of radio and television programs; film 
production; publication of books, newspapers and 
magazines; the aforementioned services provided or 
not via the Internet or other telecommunication 
networks; provision of information in the field of 
entertainment, radio and television programs, films, 
culture, education, relaxation, and sport; film and video 
rental; rental of stage sets; rental of radio and television 
sets; publishing, lending, editing and dissemination of 
books, newspapers, magazines, handbooks, programs 
and other publications; the aforementioned services 
provided or not via radio, television, teletext, the 
Internet or other networks (electronic); editorial 
consultancy services; photographic, cinematographic 
and video reporting; photography; offering digital music, 
movies, games, radio, television, audiovisual, music, 
entertainment and theater programs and entertainment 
content; playing games over the Internet, the cable 
network or other forms of data transfer. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1410966 
(210) Søknadsnr.: 202004217 
(151) Reg.dato: 2018.02.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.02.20 

(220) Inndato: 2020.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

PANA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Panasonic Holdings Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 

571-8501 KADOMA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Loading-unloading machines and apparatus; lifting 
apparatus; pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; pumps [machines]; vending machines; 
food mixing machines for commercial use; food peeling 
machines for commercial use; dishwashers; food 
cutting, chopping and slicing machines for commercial 
use; electric wax-polishing machines; vacuum cleaners; 
washing machines for household purposes [laundry]; 
electric food blenders for household purposes; dynamo 
brushes; metalworking machines and tools; 
semiconductor manufacturing machines and systems; 
industrial robots. 

  Klasse 8   Electric flat irons; electric razors; electric hair clippers; 
bladed or pointed hand tools and swords; shaving 
cases; pedicure sets; eyelash curlers; manicure sets; 
electric irons for styling hair. 

  Klasse 9   Measuring or testing machines and instruments; 
bathroom scales; power distribution or control 
machines and apparatus; electric connectors; electrical 
adapters; electric sockets; electric switches; electric 
switch plates; electric transformers; electrical outlets; 
inverters [electricity]; power controllers; relays, electric; 
terminals [electricity]; converters, electric; battery 
chargers; time switches; electric wiring devices and 
instruments; rotary converters; phase modifiers; solar 
batteries; batteries and cells; electric wires and cables; 
telecommunication machines and apparatus; television 
sets; audio players and recorders; audio speakers; 
video players and recorders; projectors; mobile phones; 
smartphones; video surveillance systems; navigational 
instruments; portable media players; telephones; 
facsimile machines; electronic machines, apparatus 
and their parts; computers; computer peripherals; 
downloadable computer software; printers for use with 
computers; blank optical discs; blank magnetic discs; 
blank smart cards; ozonisers [ozonators]; ion 
generators; ionization apparatus not for the treatment 
of air or water; fire alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus; optical machines and apparatus; 
spectacles; eyeglasses; goggles; electronic 

publications. 
  Klasse 10   Esthetic massage apparatus for commercial use; 

electric massage apparatus for household purposes; 
medical apparatus and instruments; hearing aids; body 
composition monitors. 

  Klasse 11   Toilet bowls and seats sold as a unit; prefabricated 
bathrooms sold as a unit; boilers, other than parts of 
non-electric prime movers or engines; air conditioners 
for industrial purposes; electric air conditioners; 
freezing machines and apparatus; solar water heaters; 
electric lamps; lighting apparatus; light bulbs; 
household electrothermic appliances; electric air 
purifiers for household purposes; electrically heated 
carpets for household purposes; electric coffee makers 
for household purposes; electric humidifiers for 
household purposes; electric dehumidifiers for 
household purposes; electric fans for household 
purposes; electric water ionizers for household 
purposes; electric hot plates for household purposes; 
electric range hoods [extractor hoods] for household 
purposes; electric refrigerators for household purposes; 
electric toasters for household purposes; microwave 
ovens for household purposes; steam facial apparatus 
[saunas] for household purposes; electric water heaters 
for household purposes; cooking heaters for household 
purposes; worktops being parts of kitchen sinks and 
ranges for household purposes; kitchen sinks for 
household purposes; water purifying apparatus for 
household purposes; toilet stool units with a washing 
water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls; seatings for use with Japanese style toilet 
bowls; bath fittings; bath tubs; showers; wash-hand 
bowls [parts of sanitary installations]; bath installations; 
electric rice cookers for household purposes; induction 
cookers for household purposes; electric kettles for 
household purposes; electric hair dryers for household 
purposes; ventilating fans. 

  Klasse 21   Electric toothbrushes; cosmetic and toilet utensils; 
unworked or semi-worked glass, not for building; fly 
swatters; mouse and rat traps; flower pots; hydroponic 
plant pots for home gardening; watering cans; clothes 
brushes; toilet paper holders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1472194 
(210) Søknadsnr.: 201908056 
(151) Reg.dato: 2018.11.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.11.09 

(220) Inndato: 2019.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRATON 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 TRATON SE, Dachauer Str. 641, 80995 MÜNCHEN, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion on land, air and 
water; commercial vehicles; vehicles for use on land; 
electric vehicles, electric hybrid vehicles, plug-in hybrid 
vehicles; motors, drivesand parts therefor for utility 
vehicles, except cables, wires, electrical conductors 
and glass fibres as well as their parts and accessories; 
buses, vans, coaches, trucks; tractors, towing trucks; 
alarm installations for vehicles, trailers, drive sprockets 
for land vehicles; armrests, mounts for land vehicles, 
balance weights for vehicles wheels, brake systems, 
brake linings, brakes, brake pads, brake callipers, 
brake discs, brake shoes, roof racks, anti-theft devices 
for vehicles, diesel engines for land vehicles, vehicle 
chassis, direction signals for vehicles, undercarriages, 
vehicle axles, bodies for vehicles, vehicle wheels, 
springs, rims and complete wheels, windows, window 
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lifters, brake fluid containers, windshield wiper fluid 
container, fuel tanks for vehicles, accelerator pedals, 
luggage carriers and luggage nets, anti-skid chains, 
door handles, horns, hydraulic brake parts, bodies, 
head-rests, mudguards, shaft couplings for land 
vehicles, steering linkages, steering columns for 
vehicles, air pumps, engine mounts for land vehicles, 
vehicle wheel hubs, upholstery, wheels, pneumatic 
tyres, spare wheel carriers, rear-view mirrors, semi-
trailers for motor vehicles, windscreen wipers, sliding 
roofs, snow chains, protective covers, power steering 
equipment, safety belts, safety restraints, safety seats 
for infants, signal horns, seats, ski racks, mirrors, 
starter pinions for land vehicles; stowage 
compartments, storage compartments, steering wheels, 
suspension shock absorbers, bumpers, torsion bars for 
vehicle engines, doors, cladding panels for vehicle 
bodies, indicators, tow bars, lorries; buses with diesel, 
gas, hydrogen or electric drive units; driving machines, 
namely all-wheel drives for land vehicles; motors and 
engines for land vehicles, in particular gas/diesel 
engines; chassis including sports utility chassis and 
luggage racks and luggage carriers for vehicles; bodies 
and frame parts for motor vehicles; gears for tracked 
vehicles; slide bearings for land vehicles and water 
vehicles; transport tracks; high-speed diesel engines, in 
particular for locomotives; marine propellers; the 
above-mentioned goods exclusively for the field of 
logistics, commercial vehicles and mobility and not for 
cables, wires, electric conductors and glass fibres as 
well as their parts and accessories. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business management 
consulting; accounting; import and export services; 
economic forecasting; marketing services; public 
relations services; business appraisal; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third parties; 
merchandising, organizational management of vehicle 
fleets; arranging contracts for leasing of replacement 
vehicles. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; stock 
exchange quotations; financial analysis; financial 
consultancy and sponsorship; financing and funding 
services; evaluation (repair costs -) [financial appraisal]; 
finance services; financing and funding services, in 
particular lease-purchase financing, sales and 
investment financing; insurance, in particular insurance 
brokerage; real estate management and rental, 
brokerage, leasing (facility management); rental (real 
estate) of industrial installations; automobile lease-
purchase financing; providing sponsorship schemes 
services. 

  Klasse 38   Telecommunication services; providing access to 
databases; providing access to data and information on 
the Internet via providing access to Internet platforms; 
providing access to telecommunications networks and 
multimedia networks; digital processing of logistic and 
transport orders; electronic exchange of messages via 
chat lines, chat rooms and Internet forums; providing of 
access to apps, in particular mobile apps [computer 
software]; broadcasting or transmission of streamed 
and downloadable digital audio and video content via 
computer and telecommunications networks; all 
aforementioned services in the field of logistic, 
commercial vehicles and mobility and not for cables, 
wires, electric conductors and glass fibres as well as 
their parts and accessories. 

  Klasse 39   Tracking of automobile fleets using electronic 
navigation and locating devices. 

  Klasse 42   Technical project studies; conducting technical tests 
and checks, technical measurements and scientific 
investigations; research and development in the field of 
technology and mechanical engineering; installation of 
software; configuring computer networks by means of 
software; material testing and quality control; design 
and development of computer hardware and software, 
computer programming, in particular troubleshooting; 
technical consultancy regarding the application of EDP 
installations and programmes in the field of 

engineering; engineering services; conducting of 
technical analyses for monitoring fuel consumption; 
installation and maintenance of software for toll logging 
and toll billing apparatus; design and development of 
vehicles; hosting of computer sites (websites); software 
as a service [SaaS]; rental of software; cloud-
computing; scientific and technological services and 
research, in particular in the fields of communications 
between road users, both intercommunications, and 
communications with the road traffic infrastructure, in 
particular vehicle-vehicle communications and vehicle-
infrastructure communications; mapping services, in 
particular mapping of logistic and transport orders; 
design, creation, hosting and maintenance of Internet 
sites for third parties; managing websites for others; the 
above-mentioned services exclusively for the field of 
logistics, commercial vehicles and mobility and not for 
cables, wires, electric conductors and glass fibres as 
well as their parts and accessories. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1596177 
(210) Søknadsnr.: 202107510 
(151) Reg.dato: 2021.04.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.04.12 

(220) Inndato: 2021.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HOLIDAY DEPILATORI S.R.L., Viale Etruria, 65, 

53047 SARTEANO (SI), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Depilatory preparations; depilatory wax; depilatory 
preparations and substances; depilatory lotions; 
depilatory creams; wax strips for removing body hair; 
wax stripping preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic creams; beauty 
masks; cosmetic facial masks; cosmetic skin care 
lotions; massage oils; shaving preparations; shaving 
lotion; shaving gel; shaving foam; shaving balms; pre-
shave creams. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1611154 
(210) Søknadsnr.: 202111403 
(151) Reg.dato: 2021.06.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.06.29 

(220) Inndato: 2021.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPENSAFE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AFTERSHOKZ, LLC, 1801 Burnet Avenue, Suite 102, 

NY13206 SYRACUSE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Ear plugs for ear protection purposes; ear trumpets; 
hearing aids; hearing aids for the deaf; hearing 
protectors without the ability to reproduce or transmit 
sound; medical testing devices for measuring hearing 
loss in patients, namely, audiometers; surgical implants 
comprising artificial material. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202200665 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202208303 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202204453 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202112195 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202012781 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202111734 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308611 
(151) Reg.Dato.: 2020.03.02 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 110608 
(210) Søknadsnr.: 19793137 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

COLOMBES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112329 
(210) Søknadsnr.: 19812281 
(730) Innehaver: 
 BERRY SUPERFOS RANDERS A/S, Spotorno Alle 8, 

Postboks 186 Høje Taastrup, 2630 TAASTRUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131946 
(210) Søknadsnr.: 19861900 
(730) Innehaver: 
 Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 

Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147558 
(210) Søknadsnr.: 19901022 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148150 
(210) Søknadsnr.: 19903366 
(730) Innehaver: 
 Løvenskiold-Vækerø AS, Drammensveien 250, 0277 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 152208 
(210) Søknadsnr.: 19915406 
(730) Innehaver: 
 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 

MICHELIN, 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 163357 
(210) Søknadsnr.: 19926380 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170528 
(210) Søknadsnr.: 19944665 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 171958 
(210) Søknadsnr.: 19935150 
(730) Innehaver: 
 TECCON INDUSTRIER AS, Mekjarvik 18, 4072 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178536 
(210) Søknadsnr.: 19956724 
(730) Innehaver: 
 AOL Membership Services LLC, 22000 AOL Way, 

VA20166 DULLES, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.22 
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(111) Reg.nr.: 191394 
(210) Søknadsnr.: 19978403 
(730) Innehaver: 
 TECCON INDUSTRIER AS, Mekjarvik 18, 4072 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195293 
(210) Søknadsnr.: 199803794 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, 6006 

LUZERN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195453 
(210) Søknadsnr.: 199803995 
(730) Innehaver: 
 CenturyLink Communications, LLC, 100 CenturyLink 

Drive, LA71203 MONROE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212455 
(210) Søknadsnr.: 200010758 
(730) Innehaver: 
 TECCON INDUSTRIER AS, Mekjarvik 18, 4072 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214818 
(210) Søknadsnr.: 200109031 
(730) Innehaver: 
 Superfeet Worldwide LLC, 2412 Westlake Avenue North, 

Suite 4, WA98109 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217049 
(210) Søknadsnr.: 200204831 
(730) Innehaver: 
 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED, 1-2, 

Kashimada 1-chome, Saiwai-ku, 212-0058 KAWASAKI-
SHI, KANAGAWA, Japan 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217380 
(210) Søknadsnr.: 200204830 
(730) Innehaver: 
 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED, 1-2, 

Kashimada 1-chome, Saiwai-ku, 212-0058 KAWASAKI-
SHI, KANAGAWA, Japan 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 220583 
(210) Søknadsnr.: 200301112 
(730) Innehaver: 
 SIA NAUTICAT YACHTS, Dzerbenes str. 14, RIGA, 

Latvia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221730 
(210) Søknadsnr.: 200305220 
(730) Innehaver: 
 HRLY Brand Holdings LLC, 240 Madison Avenue, 15th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221767 
(210) Søknadsnr.: 200212269 
(730) Innehaver: 
 HRLY Brand Holdings LLC, 240 Madison Avenue, 15th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221795 
(210) Søknadsnr.: 200301386 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 224572 
(210) Søknadsnr.: 200310452 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2022.07.11 - nr 28/22

171 
 

(111) Reg.nr.: 225465 
(210) Søknadsnr.: 19975241 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226957 
(210) Søknadsnr.: 200403996 
(730) Innehaver: 
 HeatWork Norway AS, Postboks 353, 8505 NARVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241986 
(210) Søknadsnr.: 200706919 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

COLOMBES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244283 
(210) Søknadsnr.: 200506225 
(730) Innehaver: 
 AMC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, Rua 

Augustinho Oliare, 85, sala 02, CORUPÁ, SANTA 
CATARINA, Brasil 

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

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251627 
(210) Søknadsnr.: 200901009 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263842 
(210) Søknadsnr.: 201109534 
(730) Innehaver: 
 AMC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, Rua 

Augustinho Oliare, 85, sala 02, CORUPÁ, SANTA 
CATARINA, Brasil 

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

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268345 
(210) Søknadsnr.: 201208889 
(730) Innehaver: 
 The Theraplay Institute, 1224 W. Belmont Avenue Fl. 1, 

IL60657 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269525 
(210) Søknadsnr.: 201212910 
(730) Innehaver: 
 European Central Bank, Sonnemannstrasse 20, 60314 

FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270472 
(210) Søknadsnr.: 201210263 
(730) Innehaver: 
 Plasto AS, Raumavegen 43, 6300 ÅNDALSNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271281 
(210) Søknadsnr.: 201303661 
(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274573 
(210) Søknadsnr.: 201313447 
(730) Innehaver: 
 AD ARMA ADVOKATFIRMA AS, Yngves vei 14, 3216 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRO BONO AS, Yngves vei 14, 3216 SANDEFJORD, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.05.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276960 
(210) Søknadsnr.: 201206946 
(730) Innehaver: 
 Nordic ID Oyi, Joensuunkatu 7, 24100 SALO, Finland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
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(111) Reg.nr.: 280087 
(210) Søknadsnr.: 201413306 
(730) Innehaver: 
 HeatWork Norway AS, Postboks 353, 8505 NARVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280088 
(210) Søknadsnr.: 201413307 
(730) Innehaver: 
 HeatWork Norway AS, Postboks 353, 8505 NARVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288228 
(210) Søknadsnr.: 201604442 
(730) Innehaver: 
 TOTALCTRL AS, Trondheimsveien 24C, 0560 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288405 
(210) Søknadsnr.: 201603460 
(730) Innehaver: 
 GUARD AUTOMATION AS, Nordre Kullerød 27, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288650 
(210) Søknadsnr.: 201604155 
(730) Innehaver: 
 Hikoki Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, 2007 

KJELLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288910 
(210) Søknadsnr.: 201603459 
(730) Innehaver: 
 GUARD AUTOMATION AS, Nordre Kullerød 27, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289040 
(210) Søknadsnr.: 201604162 
(730) Innehaver: 
 Hikoki Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, 2007 

KJELLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289041 
(210) Søknadsnr.: 201604163 
(730) Innehaver: 
 Hikoki Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, 2007 

KJELLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289042 
(210) Søknadsnr.: 201604164 
(730) Innehaver: 
 Hikoki Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, 2007 

KJELLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297043 
(210) Søknadsnr.: 201710542 
(730) Innehaver: 
 HRLY Brand Holdings LLC, 240 Madison Avenue, 15th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 299253 
(210) Søknadsnr.: 201807947 
(730) Innehaver: 
 THE BROTH COMPANY AS, Holtegata 22, 0355 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 301452 
(210) Søknadsnr.: 201807958 
(730) Innehaver: 
 G City Ltd., 8 Aharon Becker St., 6964316 TEL AVIV, 

Israel 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
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(111) Reg.nr.: 306764 
(210) Søknadsnr.: 201811809 
(730) Innehaver: 
 DIBBER AS, Aktivitetsvegen 2, 2069 JESSHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 310739 
(210) Søknadsnr.: 202002631 
(730) Innehaver: 
 PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 55 Corporate Drive, 

NJ08807 BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 318417 
(210) Søknadsnr.: 202112851 
(730) Innehaver: 
 Bold Drinks ApS, Fruebjergvej 3, 2100 KØBENHAVN Ø, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Sommervej 31F, 3tv, 8210 AARHUS V, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 319964 
(210) Søknadsnr.: 202117909 
(730) Innehaver: 
 ESTMED AS, c/o K. Olsen Global Tax, Postboks 2, 2637 

ØYER, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320927 
(210) Søknadsnr.: 202117445 
(730) Innehaver: 
 PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 55 Corporate Drive, 

NJ08807 BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320928 
(210) Søknadsnr.: 202117444 
(730) Innehaver: 
 PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 55 Corporate Drive, 

NJ08807 BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320929 
(210) Søknadsnr.: 202117443 
(730) Innehaver: 
 PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 55 Corporate Drive, 

NJ08807 BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 320930 
(210) Søknadsnr.: 202117442 
(730) Innehaver: 
 PRINCIPIA BIOPHARMA INC., 55 Corporate Drive, 

NJ08807 BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 321192 
(210) Søknadsnr.: 202202598 
(730) Innehaver: 
 Merko Bygg AS, Sofiemyrveien 6, 1412 SOFIEMYR, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 49093 
(210) Søknadsnr.: 19560667 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

COLOMBES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 93803 
(210) Søknadsnr.: 117227 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202104045 
(730) Søker: 
 TASTE OF VIETNAM AS, c/o Danny Minh Tran 

Berberissveien 31A, 3408 TRANBY, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202112634 
(730) Søker: 
 ViaTech AS, Dyrmyrgata 35, 3611 KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202117945 
(730) Søker: 
 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 

South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0999294 
(210) Søknadsnr.: 200904509 
(730) Innehaver: 
 Hafa Brand Group AB, Box 525, 30180 HALMSTAD, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 100859 
(210) Søknadsnr.: 19763296 
(730) Innehaver: 
 SoliferPolar AB, Storgatan 52, 91782 DOROTEA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 105595 
(210) Søknadsnr.: 19770151 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 110608 
(210) Søknadsnr.: 19793137 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 112276 
(210) Søknadsnr.: 19811536 
(730) Innehaver: 
 Trimb Healthcare AB, Ôstermalmsgatan 19, 11426 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3 tr., 11442 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 112484 
(210) Søknadsnr.: 19812337 
(730) Innehaver: 
 Trimb Healthcare AB, Ôstermalmsgatan 19, 11426 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3 tr., 11442 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 112504 
(210) Søknadsnr.: 19792689 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1168899 
(210) Søknadsnr.: 201309257 
(730) Innehaver: 
 Van Nelle Tabak Nederland BV, Slacktedyk 28a, 8501ZA 

JOURE, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.01 
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(111) Reg.nr.: 117634 
(210) Søknadsnr.: 19830821 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1240104 
(210) Søknadsnr.: 201503632 
(730) Innehaver: 
 Pharmaq AS, Skogmo Industriområde, Industrivegen 50, 

7863 OVERHALLA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124086 
(210) Søknadsnr.: 19851441 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124089 
(210) Søknadsnr.: 19851444 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130060 
(210) Søknadsnr.: 19841429 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 138187 
(210) Søknadsnr.: 19882976 
(730) Innehaver: 
 AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 Rue Henri Sainte-Claire 

Déville, 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 147558 
(210) Søknadsnr.: 19901022 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152190 
(210) Søknadsnr.: 19915193 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152340 
(210) Søknadsnr.: 19911633 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154169 
(210) Søknadsnr.: 19913945 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154175 
(210) Søknadsnr.: 19913995 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154239 
(210) Søknadsnr.: 19903701 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2022.07.11 - nr 28/22

176 
 

(111) Reg.nr.: 158859 
(210) Søknadsnr.: 19916162 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 160412 
(210) Søknadsnr.: 19922394 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 161036 
(210) Søknadsnr.: 19926336 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 75, avenue de la Grande 

Armée, 75116 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 163357 
(210) Søknadsnr.: 19926380 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 170528 
(210) Søknadsnr.: 19944665 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 183453 
(210) Søknadsnr.: 19965122 
(730) Innehaver: 
 Televes Scandinavia AB, Box 3, 231 21 TRELLEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195293 
(210) Søknadsnr.: 199803794 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, 6006 

LUZERN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 197522 
(210) Søknadsnr.: 19975423 
(730) Innehaver: 
 AUTOMOBILES PEUGEOT, 7 Rue Henri Sainte-Claire 

Déville, 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199103 
(210) Søknadsnr.: 19977224 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Peugeot SA, 7 Rue Henri Sainte-Claire 

Déville, 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207039 
(210) Søknadsnr.: 200003210 
(730) Innehaver: 
 Harrys Pubar AB, 31123 FALKENBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Rouse AB, c/o United Spaces, Box 190, 10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208380 
(210) Søknadsnr.: 200008870 
(730) Innehaver: 
 Automobiles PEUGEOT, 2-10 Boulevard de l’Europe, 

78300 POISSY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209131 
(210) Søknadsnr.: 199906260 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
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(111) Reg.nr.: 214725 
(210) Søknadsnr.: 199710342 
(730) Innehaver: 
 Midtgaard Invest AS, Holmensgata 4, 0250 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 214986 
(210) Søknadsnr.: 200111605 
(730) Innehaver: 
 Marcus Europe A/S, Erhvervsparken 4, Ø.Bjerregrav, 

8900 RANDERS, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217049 
(210) Søknadsnr.: 200204831 
(730) Innehaver: 
 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED, 1-2, 

Kashimada 1-chome, Saiwai-ku, 212-0058 KAWASAKI-
SHI, KANAGAWA, Japan 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217380 
(210) Søknadsnr.: 200204830 
(730) Innehaver: 
 FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED, 1-2, 

Kashimada 1-chome, Saiwai-ku, 212-0058 KAWASAKI-
SHI, KANAGAWA, Japan 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 219180 
(210) Søknadsnr.: 200207944 
(730) Innehaver: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

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

Østergade 3, 1101 KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 221795 
(210) Søknadsnr.: 200301386 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 224572 
(210) Søknadsnr.: 200310452 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225465 
(210) Søknadsnr.: 19975241 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241268 
(210) Søknadsnr.: 200702133 
(730) Innehaver: 
 Alfa Quality Moving AB, Fordonsvägen 15, 55302 

JÖNKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241272 
(210) Søknadsnr.: 200702132 
(730) Innehaver: 
 Alfa Quality Moving AB, Fordonsvägen 15, 55302 

JÖNKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Hansson Thyresson AB, Box 73, 20120 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241986 
(210) Søknadsnr.: 200706919 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247740 
(210) Søknadsnr.: 200804658 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
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(111) Reg.nr.: 251627 
(210) Søknadsnr.: 200901009 
(730) Innehaver: 
 Macy’s IP Holdings, LLC, 145 Progress Place, OH45246 

SPRINGDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253555 
(210) Søknadsnr.: 200905156 
(730) Innehaver: 
 Automobiles PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte-Claire 

Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253705 
(210) Søknadsnr.: 200905155 
(730) Innehaver: 
 Automobiles PEUGEOT, 7 rue Henri Sainte-Claire 

Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262137 
(210) Søknadsnr.: 201103706 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262138 
(210) Søknadsnr.: 201103708 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264003 
(210) Søknadsnr.: 201111697 
(730) Innehaver: 
 LØVSTAD SKOLE AS, Helleveien 510, 3790 HELLE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267590 
(210) Søknadsnr.: 201206740 
(730) Innehaver: 
 GREEN AMMO AS, Klostergata 33, 3732 SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267917 
(210) Søknadsnr.: 201203822 
(730) Innehaver: 
 HAY ApS, Havnen 1, 8700 HORSENS, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268205 
(210) Søknadsnr.: 201208376 
(730) Innehaver: 
 Eiendomsselskapet Wrightegaarden AS, Tordenskjolds 

gate 2, 3970 LANGESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268225 
(210) Søknadsnr.: 201208977 
(730) Innehaver: 
 Avago Technologies International Sales Pte. Limited, No. 

1 Yishun Avenue 7, 768923 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268395 
(210) Søknadsnr.: 201209479 
(730) Innehaver: 
 Acne Studios AB, Box 2327, 10318 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, Postboks 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271281 
(210) Søknadsnr.: 201303661 
(730) Innehaver: 
 COOP NORGE SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
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(111) Reg.nr.: 274573 
(210) Søknadsnr.: 201313447 
(730) Innehaver: 
 AD ARMA ADVOKATFIRMA AS, Yngves vei 14, 3216 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRO BONO AS, Yngves vei 14, 3216 SANDEFJORD, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.05.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276555 
(210) Søknadsnr.: 201314630 
(730) Innehaver: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

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

Østergade 3, 1101 KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285547 
(210) Søknadsnr.: 201512227 
(730) Innehaver: 
 SPX FLOW, Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286259 
(210) Søknadsnr.: 201504434 
(730) Innehaver: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

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

Østergade 3, 1101 KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286411 
(210) Søknadsnr.: 201515753 
(730) Innehaver: 
 ViaTech AS, Dyrmyrgata 35, 3611 KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286749 
(210) Søknadsnr.: 201515760 
(730) Innehaver: 
 ViaTech AS, Dyrmyrgata 35, 3611 KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287832 
(210) Søknadsnr.: 201604419 
(730) Innehaver: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

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

Østergade 3, 1101 KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288405 
(210) Søknadsnr.: 201603460 
(730) Innehaver: 
 GUARD AUTOMATION AS, Nordre Kullerød 27, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288910 
(210) Søknadsnr.: 201603459 
(730) Innehaver: 
 GUARD AUTOMATION AS, Nordre Kullerød 27, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299195 
(210) Søknadsnr.: 201716744 
(730) Innehaver: 
 Her Group AB, Liljeholmstorget 16, 11761 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300447 
(210) Søknadsnr.: 201806471 
(730) Innehaver: 
 GRØNVOLD MASKINSERVICE AS, Postboks 22 

Alnabru, 0614 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300448 
(210) Søknadsnr.: 201806472 
(730) Innehaver: 
 GRØNVOLD MASKINSERVICE AS, Postboks 22 

Alnabru, 0614 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.28 
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(111) Reg.nr.: 301452 
(210) Søknadsnr.: 201807958 
(730) Innehaver: 
 G City Ltd., 8 Aharon Becker St., 6964316 TEL AVIV, 

Israel 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305065 
(210) Søknadsnr.: 201903131 
(730) Innehaver: 
 ViaTech AS, Dyrmyrgata 35, 3611 KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 307466 
(210) Søknadsnr.: 201906587 
(730) Innehaver: 
 Triplan International A/S, Industriskellet 12-14, 2635 

ISHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 307467 
(210) Søknadsnr.: 201906589 
(730) Innehaver: 
 Triplan International A/S, Industriskellet 12-14, 2635 

ISHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 310236 
(210) Søknadsnr.: 201910910 
(730) Innehaver: 
 Van Nelle Tabak Nederland BV, Slacktedyk 28a, 8501ZA 

JOURE, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 313256 
(210) Søknadsnr.: 202016168 
(730) Innehaver: 
 Avida Finans AB, Box 38101, 100 64 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 322661 
(210) Søknadsnr.: 202011788 
(730) Innehaver: 
 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 322662 
(210) Søknadsnr.: 202011787 
(730) Innehaver: 
 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, 

Nederland 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 49093 
(210) Søknadsnr.: 19560667 
(730) Innehaver: 
 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 59789 
(210) Søknadsnr.: 74494 
(730) Innehaver: 
 SPX Flow Inc., 13320 Ballantyne Corporate Place, 

NC28277 CHARLOTTE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 79757 
(210) Søknadsnr.: 96828 
(730) Innehaver: 
 Brav Switzerland AG, Industriestrasse 4, 9450 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 93803 
(210) Søknadsnr.: 117227 
(730) Innehaver: 
 Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.06.24 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1432860 
(151) Reg.dato.: 2018.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.14 

(210) Søknadsnr.: 201814884 
(220) Inndato: 2018.11.08 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2018.02.21, CZ, 545964 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(531) Fig. klass.: 261101 En linje eller ett bånd, runde 
vinkler (NIKE) 

(730) Innehaver: 
 Rudolf Koller Ges.m.b.H., Brünnerstrasse 313-315, 

A-1210 WIEN, Østerrike (AT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Whirlpool devices; mixing fittings; taps; bidets; infrared 
heating panels; disinfectant dispensers for toilets; 
drinking water filters; decorative water fountains; 
whirlpool spa bath installations; bath armatures for 
water control; bath tubs; spa baths; shower trays; 
showers; wash basins; air condition apparatus; bath 
heaters; lighting apparatus and installations; regulating 
and safety accessories for water apparatus; pressure 
controllers (regulators) for water pipes; apparatus and 
machines for waterpurification; sauna bath installations. 

  Klasse 40   Treatment and processing of metals, namely, 
grinding, milling, cutting, plating, chromium plating, 
blacksmithing, die-casting, pressing, soldering, welding, 
magnetization; water treatment. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1435185 
(151) Reg.dato.: 2018.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.21 

(210) Søknadsnr.: 201815580 
(220) Inndato: 2018.11.22 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2018.09.19, US, 88124118 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(531) Fig. klass.: 260409 Flere firkanter, sidestilte, 
sammenfelte eller som krysser 
hverandre 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of four black square dots, which 

are not touching, are placed in four corners like a 
square, with a bolded black horizontal line placed 
inbetween the top two square dots and the bottom 
two square dots. 

(730) Innehaver: 
 HUDDLY AS, Karenslyst allé 51, 0279 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

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

  Klasse 9   Equipment for video conference services, in particular 
cameras, digital cameras, computer hardware, software 
for digital processing of motion pictures; electronic 
appliances for control and surveillance, in particular 
cameras, digital cameras; computer hardware and 
computer software to control the operation of photo 
cameras and video cameras for viewing and 
recognition of predefined objects and persons, search 
for and/or playing audio, video, images and other 
multimedia content; computer software for the 
production, recording, downloading, transmitting, 
reception, editing, extraction, coding, de-coding, 
viewing, playing, saving, manipulating, inspection and 
organization of text, data, images, sound files, video 
files and digital media; computer systems comprising of 
hardware and software for audio-, video- and web 
conferences; computer hardware for digital image 
processing; software for detection of content on 
whiteboard and other writing surfaces for reproducing 
enhanced displays of the content; software for 
detection of content on electronic monitors for 
reproducing enhanced displays of the content; software 
for image processing algorithms for the use and 
recognition of humans, movement, objects in rooms 
and the size of rooms; software for image processing 



 rettelse av internasjonale merker 2022.07.11 - nr 28/22

182 
 

algorithms and video analysis, related to medical 
diagnostics, teaching, surveillance, 3Dmeasurements, 
virtual reality (VR) and augmented reality (AR); 
software for audio detection and audio signal 
processing, related to sound recordings from rooms. 

  Klasse 35   Electronic recordings, cataloging and storing of 
meeting records in the nature of business records 
management; retail store services featuring equipment 
for video conference services, in particular cameras, 
digital cameras, computer hardware, computer 
software, including software for digital processing of 
motion pictures (video), electronic appliances for 
control and surveillance, in particular cameras, digital 
cameras, computer hardware and computer software to 
control the operation of photo cameras and video 
cameras for viewing, recognition of predefined objects 
and persons, search for and/or playing of sound, video, 
images and other multimedia content, computer 
software for production, recording, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extraction, coding, 
decoding, viewing, playing, saving, manipulating, 
inspection and organization of text, data, images, 
sound files, video files and digital media, hardware, 
software and computer systems for audio, video and 
web conferences, appliances for recording, transmitting 
and reproduction of sound and images, computer 
processing equipment and computer hardware, digital 
image processing, software for detection of whiteboard 
and other writing surfaces, enhancement and 
recognition of content on whiteboard and other writing 
surfaces, software for detection of electronic monitors, 
enhancement of content and recognition of content on 
electronic monitors, software for image processing 
algorithms for recognition of humans, movement, 
objects in rooms and the size of rooms, software for 
image processing algorithms and video analysis, 
related to medical diagnostics, teaching, surveillance, 
3D-measurements, virtual reality (VR) and augmented 
reality (AR), software for audio detection and audio 
signal processing, related to sound recordings from 
rooms. 

  Klasse 38   Telecommunications services, namely, video 
conferencing and collaboration services being video 
conferencing; providing web-based multi-media 
teleconferences, video conferences and online meeting 
services allowing simultaneous and synchronized 
distribution, sharing, editing and discussion of 
documents, data and images of the participants over an 
online browser; services for teleconferences, video 
conferences, web conferences and video blogging; 
mobile phone communications, telecommunications 
consulting in the nature of technical consulting in the 
field of audio, text, and visual data transmission; 
services for voice over internet protocol (VOIP); 
telecommunications counseling in regards to 
transmission of data-, voice- and video communications 
network; providing transmitting services of sound, 
images and data with multiple participants; providing 
electronic transmission of sound, images and data for 
the use of online conferences; streaming of data; data 
assisted transmission of messages and images. 

  Klasse 41   Educational service, namely, classes, seminars and 
workshops in the field of computer programming, 
business training, computer education training; 
publication and publishing of papers, books, brochures, 
manuals or online information on the inter-operability or 
compatibility of communication hardware and software 
to support video conferences and application sharing 
within and across groups of companies, service 
providers and consumers. 

  Klasse 42   Design and development of software, including in 
particular production of videoconference services; 
counseling, consultation services, and customer 
support services, namely, troubleshooting computer 
software problems; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer network 
design services; software as a service (SAAS) services 
featuring software for database management; technical 

consultations and examinations in the field of computer 
networks; network system design. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1443981 
(151) Reg.dato.: 2018.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.26 

(210) Søknadsnr.: 201900420 
(220) Inndato: 2019.01.10 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2018.09.19, US, 88124124 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(531) Fig. klass.: 260409 Flere firkanter, sidestilte, 
sammenfelte eller som krysser 
hverandre###279908 "H" 

(571) Beskrivelse av merket:  
 A design of four black square dots, which are not 

touching, are placed in four corners like a square, 
with a bolded black horizontal line placed inbetween 
the top two square dots and the bottom two square 
dots; to the right of the design is the word "Huddly". 

(730) Innehaver: 
 HUDDLY AS, Karenslyst allé 51, 0279 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

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

  Klasse 9   Equipment for video conference services, in particular 
cameras, digital cameras, computer hardware, software 
for digital processing of motion pictures; electronic 
appliances for control and surveillance, in particular 
cameras, digital cameras; computer hardware and 
computer software to control the operation of photo 
cameras and video cameras for viewing and 
recognition of predefined objects and persons, search 
for and/or playing audio, video, images and other 
multimedia content; computer software for the 
production, recording, downloading, transmitting, 
reception, editing, extraction, coding, de-coding, 
viewing, playing, saving, manipulating, inspection and 
organization of text, data, images, sound files, video 
files and digital media; computer systems comprising of 
hardware and software for audio-, video- and web 
conferences; computer hardware for digital image 
processing; software for detection of content on 
whiteboard and other writing surfaces for reproducing 
enhanced displays of the content; software for 
detection of content on electronic monitors for 
reproducing enhanced displays of the content; software 
for image processing algorithms for the use and 
recognition of humans, movement, objects in rooms 
and the size of rooms; software for image processing 
algorithms and video analysis, related to medical 
diagnostics, teaching, surveillance, 3D-measurements, 
virtual reality (VR) and augmented reality (AR); 
software for audio detection and audio signal 
processing, related to sound recordings from rooms. 

  Klasse 35   Electronic recordings, cataloging and storing of 
meeting records in the nature of business records 
management; retail store services featuring equipment 
for video conference services, in particular cameras, 
digital cameras, computer hardware, computer 
software, including software for digital processing of 
motion pictures (video), electronic appliances for 
control and surveillance, in particular cameras, digital 
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cameras, computer hardware and computer software to 
control the operation of photo cameras and video 
cameras for viewing, recognition of predefined objects 
and persons, search for and/or playing of sound, video, 
images and other multimedia content, computer 
software for production, recording, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extraction, coding, 
decoding, viewing, playing, saving, manipulating, 
inspection and organization of text, data, images, 
sound files, video files and digital media, hardware, 
software and computer systems for audio, video and 
web conferences, appliances for recording, transmitting 
and reproduction of sound and images, computer 
processing equipment and computer hardware, digital 
image processing, software for detection of whiteboard 
and other writing surfaces, enhancement and 
recognition of content on whiteboard and other writing 
surfaces, software for detection of electronic monitors, 
enhancement of content and recognition of content on 
electronic monitors, software for image processing 
algorithms for recognition of humans, movement, 
objects in rooms and the size of rooms, software for 
image processing algorithms and video analysis, 
related to medical diagnostics, teaching, surveillance, 
3D-measurements, virtual reality (VR) and augmented 
reality (AR), software for audio detection and audio 
signal processing, related to sound recordings from 
rooms. 

  Klasse 38   Telecommunications services, namely, video 
conferencing and collaboration services being video 
conferencing; providing web-based multi-media 
teleconferences, video conferences and online meeting 
services allowing simultaneous and synchronized 
distribution, sharing, editing and discussion of 
documents, data and images of the participants over an 
online browser; services for teleconferences, video 
conferences, web conferences and video blogging; 
mobile phone communications, telecommunications 
consulting in the nature of technical consulting in the 
field of audio, text, and visual data transmission; 
services for voice over internet protocol (VOIP); 
telecommunications counseling in regards to 
transmission of data-, voice- and video communications 
network; providing transmitting services of sound, 
images and data with multiple participants; providing 
electronic transmission of sound, images and data for 
the use of online conferences; streaming of data; data 
assisted transmission of messages and images. 

  Klasse 41   Educational service, namely, classes, seminars and 
workshops in the field of computer programming, 
business training, computer education training; 
publication and publishing of papers, books, brochures, 
manuals or online information on the inter-operability or 
compatibility of communication hardware and software 
to support video conferences and application sharing 
within and across groups of companies, service 
providers and consumers. 

  Klasse 42   Design and development of software, including in 
particular software for videoconference services; 
counseling, consultation services, and customer 
support services, namely, troubleshooting computer 
software problems; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; computer network 
design services; software as a service (SAAS) services 
featuring software for database management; technical 
consultations and examinations in the field of computer 
networks; network system design; none of the 
foregoing for use in connection with non-downloadable 
software used to manage business documents, 
business document file sharing, enterprise project 
scheduling, and content related revisions and versions 
of the aforementioned that are all unrelated to audio, 
video and/or artificial intelligence based software 
applications. 

 
  

 

(111) Reg.nr.: 1609242 
(151) Reg.dato.: 2021.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.26 

(210) Søknadsnr.: 202110995 
(220) Inndato: 2021.08.26 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(531) Fig. klass.: 011515 Dråper###020914 Hender, 
fingre, avtrykk av hender eller fingre, 
armer, løsnegler 

(591) Informasjon om farver som merket er krevet 
vernet for: 

 Yellow, blue, white. Blue square, yellow oil drop, 
white hands, blue and white letters. 

(730) Innehaver: 
 Hansen & Rosenthal GmbH & Co. KG, Am 

Sandtorkai 64, 20457 HAMBURG, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Mineral oil derivatives, mineral oil and wax fractions, 
being industrial chemicals; sizing preparations; 
emulsifier compounds, thickeners, gelling agents; 
isopropyl palmitate, isopropyl myristate, isopropyl 
laurate. 

  Klasse 2   Mineral oils as varnishes, paints, coatings, resins, 
anti-rust agents and printing inks. 

  Klasse 3   Bases for lotions, bases for ointments for cosmetic 
purposes, bases for gels for cosmetic purposes, bases 
for creams for cosmetic purposes, washing lotions, 
synthetic detergents. 

  Klasse 4   Petroleum jelly and petroleum jelly oils for commercial 
purposes, exclusively for processing companies, also 
for use in the cosmetic and medical industries; 
petroleum jelly and petroleum jelly oils for technical 
purposes; mineral oils and greases; synthetic oils; 
liquid fuels; lighting fuel; dust controlling compositions; 
industrial oils and greases; car oils and greases; 
machine oils and greases; lubricants; carburants; 
flushing oils; oleo oils (textile lubricant); white oils; 
spindle oils; paraffin oils; mineral oils for industrial and 
scientific purposes; mineral oils for the manufacture of 
leather cleaning and leather preserving preparations, 
mineral oils for use in leather cleaning and leather 
preserving preparations; synthetic paraffin oils 
[polydecene]; biobased petroleum jelly; mineral oil-free 
petroleum jelly; paraffins for pharmaceuticals, paraffins 
for cosmetics and / or technical paraffin; waxes; mineral 
oils for chemical purposes, for the manufacture of or for 
use in adhesives; mineral oils for the production of or 
for use in varnishes, paints, coatings, resins, anti-rust 
agents and printing inks; mineral oils for cosmetic 
purposes and for the production of or for use in waxing, 
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leather cleaning agents and leather preservatives, 
polishing compounds, perfumeries, cosmetic agents, 
essential oils, soaps, detergents, cleaning and 
polishing agents [except for leather], and for use as 
plasticizers; mineral oils for medical, hygienic and 
pharmaceutical purposes, for the production of or for 
use in medicinal products, pharmaceutical drugs and 
preparations, as or for the production of milking grease; 
mineral oils for the manufacture of or for use in 
sealants and isolating agents. 

  Klasse 5   Preparations for preventing or destroying weeds and 
vermin; bases for lotions creams for pharmaceutical 
purposes, bases for ointments creams for 
pharmaceutical purposes, bases for gels creams for 
pharmaceutical purposes and bases for creams for 
pharmaceutical purposes, vegetable glycerine. 

  Klasse 17   Mineral oils as sealing and insulating agents. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 311760 
(210) Søknadsnr.: 202011702 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 42/20 - 2020.10.12 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2022.07.05 

(540) Gjengivelse av merket 

NORTHMASTER 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Fritidsbåter. 
 
(730) Innehaver: 

 FLYT MARINE AS, Leangbukta 30C, 1392 VETTRE, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359  

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 TTM Sp. z o.o., al. Jana Pawla II 11A, 81-345 GDYNIA 

(WOJ. POMORSKIE), Polen 
 Kravstillers fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
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Fornyelser 
 
 

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

111441 2032.06.24 
  

 
112231 2032.10.14 
  

 
150895 2032.06.04 
  

 
150964 2032.06.18 
  

 
151002 2032.06.18 
  

 
151137 2032.06.25 
  

 
151650 2032.07.30 
  

 
152453 2032.09.24 
  

 
156601 2033.05.19 
  

 
212580 2032.01.03 
  

 
215316 2032.08.08 
  

 
215327 2032.08.08 
  

 
215477 2032.08.08 
  

 
215499 2032.08.22 
  

 
217253 2033.01.16 
  

 
266301 2032.07.06 
  

 
267510 2032.06.21 
  

 
267764 2032.07.11 
  

 
267888 2032.08.13 
  

 
268072 2032.06.21 
  

 
268130 2032.08.23 
  

 
268135 2032.08.26 
  

 
268264 2032.06.20 
  

 
268374 2032.07.12 
  

 
268463 2032.09.14 

269151 2032.06.26 
  

 
269152 2032.06.26 
  

 
269791 2032.12.12 
  

 
270024 2032.12.06 
  

 
272496 2032.08.10 
  

 
276387 2032.09.05 
  

 
280220 2032.09.13 
  

 
85888 2032.09.07 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0256228 2032.06.02 
  

 
0256741 2032.06.16 
  

 
0389311 2032.06.15 
  

 
0469459 2032.06.10 
  

 
0586719 2032.05.22 
  

 
0586989 2032.05.11 
  

 
0587829 2032.06.12 
  

 
0588003 2032.06.12 
  

 
0588003 2032.06.12 
  

 
0592013 2032.06.16 
  

 
0778053 2032.02.05 
  

 
0779362 2032.04.09 
  

 
0781654 2032.05.28 
  

 
0782490 2032.06.13 
  

 
0782826 2032.05.15 
  

 
0782907 2032.05.31 
  

 
0783132 2032.06.12 
  

 
0783133 2032.06.10 
  

 
0783497 2032.05.14 
  

 
0783508 2032.06.13 
  

 
0783602 2032.06.15 
 
 

 

0783699 2032.06.13 
  

 
0783703 2032.06.13 
  

 
0783734 2032.06.10 
  

 
0783788 2032.06.15 
  

 
0783843 2032.06.14 
  

 
0783947 2032.06.06 
  

 
0784092 2032.06.14 
  

 
0784274 2032.06.10 
  

 
0784356 2032.06.13 
  

 
0784373 2032.06.10 
  

 
0784445 2032.06.10 
  

 
0784446 2032.06.13 
  

 
0784610 2032.06.10 
  

 
0784690 2032.06.11 
  

 
0784702 2032.06.10 
  

 
0784730 2032.06.11 
  

 
0784867 2032.06.04 
  

 
0784876 2032.06.10 
  

 
0784880 2032.06.10 
  

 
0784889 2032.06.14 
  

 
0785002 2032.06.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0785096 2032.06.11 
  

 
0785097 2032.06.11 
  

 
0785115 2032.04.17 
  

 
0785783 2032.06.11 
  

 
0785898 2032.06.10 
  

 
0785970 2032.06.05 
  

 
0785979 2032.06.14 
  

 
0786844A 2032.05.11 
  

 
0786880 2032.06.10 
  

 
0787093 2032.06.10 
  

 
0787860 2032.06.14 
  

 
0788047 2032.06.11 
  

 
0792209 2032.06.12 
  

 
0792442 2032.06.05 
  

 
0792720 2032.06.14 
  

 
1115584 2032.03.16 
  

 
1117773 2032.04.23 
  

 
1118585 2032.05.17 
  

 
1118939 2032.06.01 
  

 
1119143 2032.06.13 
  

 
1119144 2032.06.13 
  

 
1119501 2032.02.22 
 
 

 

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

 
1120146 2032.06.01 
  

 
1120401 2032.06.12 
  

 
1121268 2032.05.08 
  

 
1121536 2032.04.25 
  

 
1121652 2032.05.15 
  

 
1122215 2032.04.26 
  

 
1122571 2032.06.13 
  

 
1122600 2032.06.15 
  

 
1122602 2032.06.13 
  

 
1122606 2032.06.07 
  

 
1122764 2032.06.12 
  

 
1123259 2032.06.06 
  

 
1123285 2032.06.13 
  

 
1123473 2032.06.15 
  

 
1123602 2032.06.11 
  

 
1123604 2032.06.11 
  

 
1123888 2032.05.22 
  

 
1123953 2032.05.23 
  

 
1124044 2032.06.13 
  

 
1124073 2032.06.12 
  

 
1124074 2032.06.12 
  

 
1124075 2032.06.13 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1124077 2032.06.13 
  

 
1124129 2032.06.12 
  

 
1124369 2032.05.15 
  

 
1124539 2032.05.22 
  

 
1124549 2032.06.13 
  

 
1124574 2032.06.06 
  

 
1125106 2032.05.24 
  

 
1125435 2032.06.14 
  

 
1125480 2032.05.29 
  

 
1125481 2032.05.29 
  

 
1125494 2032.06.05 
  

 
1125502 2032.06.15 
  

 
1125994 2032.06.15 
  

 
1126149 2032.06.08 
  

 
1126207 2032.06.15 
  

 
1126458 2032.06.15 
  

 
1126656 2032.06.15 
  

 
1126686 2032.06.13 
  

 
1126782 2032.06.11 
  

 
1126845 2032.06.11 
  

 
1127076 2032.06.12 
  

 
1127109 2032.06.14 
 
 

 

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

 
1127154 2032.06.13 
  

 
1127243 2032.03.21 
  

 
1127315 2032.06.15 
  

 
1127476 2032.06.08 
  

 
1128045 2032.06.12 
  

 
1128337 2032.06.13 
  

 
1128543 2032.06.11 
  

 
1128622 2032.06.11 
  

 
1128775 2032.06.11 
  

 
1128911 2032.06.11 
  

 
1129022 2032.06.11 
  

 
1129552 2032.06.13 
  

 
1129683 2032.06.13 
  

 
1129696 2032.06.12 
  

 
1129814 2032.06.14 
  

 
1130241 2032.06.11 
  

 
1130290 2032.05.22 
  

 
1131263 2032.06.11 
  

 
1132913 2032.06.05 
  

 
1133199 2032.06.08 
  

 
1133810 2032.06.11 
  

 
1133995 2032.06.15 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1136879 2032.06.14 
  

 
1136941 2032.06.15 
  

 
1137559 2032.06.11 
  

 
1139876 2032.06.10 
  

 
1139877 2032.06.10 
  

 
1141333 2032.05.21 
  

 
1141866 2032.06.13 
  

 
1143687 2032.06.11 
  

 
1143952 2032.06.13 
  

 
1146191 2032.06.15 
  

 
1152216 2032.06.06 
  

 
1157855 2032.06.14 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0580022 2021.12.06 
  

 
0587102 2021.12.17 
  

 
0691822 2018.03.02 
  

 
0707290 2018.12.16 
  

 
0720576 2019.07.21 
  

 
0771306 2021.12.05 
  

 
0771376 2021.12.06 
  

 
0771377 2021.12.06 
  

 
0771709 2021.12.07 
  

 
0771820 2021.12.06 
  

 
0771840 2021.12.05 
  

 
0772592 2021.12.05 
  

 
0772804 2021.12.07 
  

 
0772818 2021.12.07 
  

 
0772864 2021.12.07 
  

 
0772964 2021.12.04 
  

 
0772967 2021.12.04 
  

 
0773027 2021.12.14 
  

 
0773058 2021.12.13 
  

 
0773087 2021.12.03 
  

 
0773238 2021.12.05 
  

 
0773582 2021.12.13 
  

 
0773584 2021.12.12 
  

 
0773871 2021.12.15 
  

 
0773960 2021.12.13 

0774138 2021.12.03 
  

 
0774192 2021.12.12 
  

 
0774241 2021.12.05 
  

 
0774377 2021.12.05 
  

 
0774583 2021.12.04 
  

 
0774860 2021.12.03 
  

 
0775121 2021.12.18 
  

 
0775230 2021.12.07 
  

 
0776496 2021.12.04 
  

 
0778726 2021.12.08 
  

 
0780576 2021.12.06 
  

 
0791680 2021.12.03 
  

 
0959567 2018.02.19 
  

 
1004882 2019.04.20 
  

 
1101537 2021.12.06 
  

 
1102216 2021.12.07 
  

 
1102956 2021.12.09 
  

 
1103063A 2021.12.06 
  

 
1103487 2021.12.09 
  

 
1103502 2021.12.07 
  

 
1103759 2021.12.07 
  

 
1103979 2021.12.13 
  

 
1104043 2021.12.07 
  

 
1104169A 2021.12.13 
  

 
1104181 2021.12.15 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1104259 2021.12.05 
  

 
1104260 2021.12.05 
  

 
1104493 2021.12.07 
  

 
1104495 2021.12.06 
  

 
1104594 2021.12.17 
  

 
1104624 2021.12.07 
  

 
1104657 2021.12.09 
  

 
1104853 2021.12.06 
  

 
1104861 2021.12.09 
  

 
1104910 2021.12.08 
  

 
1105044 2021.12.06 
  

 
1105139 2021.12.17 
  

 
1105157 2021.12.05 
  

 
1105224 2021.12.09 
  

 
1105246 2021.12.05 
  

 
1105277 2021.12.08 
  

 
1105611 2021.12.16 
  

 
1105917 2021.12.09 
  

 
1105972 2021.12.06 
  

 
1106235 2021.12.07 
  

 
1106312 2021.12.05 
  

 
1106367 2021.12.06 
  

 
1106442 2021.12.08 
  

 
1106760 2021.12.06 
  

 
1106761 2021.12.06 
  

 
1106762 2021.12.06 
  

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

1106785 2021.12.06 
  

 
1106791 2021.12.08 
  

 
1107267 2021.12.07 
  

 
1107364 2021.12.07 
  

 
1107694 2021.12.05 
  

 
1107707 2021.12.07 
  

 
1107737 2021.12.03 
  

 
1107749 2021.12.16 
  

 
1108202 2021.12.09 
  

 
1108215 2021.12.13 
  

 
1108359 2021.12.16 
  

 
1108824 2021.12.17 
  

 
1109310 2021.12.08 
  

 
1109591 2021.12.13 
  

 
1109713 2021.12.07 
  

 
1109834 2021.12.09 
  

 
1109973 2021.12.06 
  

 
1110285 2021.12.08 
  

 
1110482 2021.12.09 
  

 
1110689 2021.12.06 
  

 
1110690 2021.12.06 
  

 
1110691 2021.12.06 
  

 
1111125 2021.12.14 
  

 
1111382 2021.12.09 
  

 
1111451 2021.12.14 
  

 
1111452 2021.12.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1111501 2021.12.07 
  

 
1111602 2021.12.09 
  

 
1111838 2021.12.15 
  

 
1111932 2021.12.07 
  

 
1112030 2021.12.05 
  

 
1112692 2021.12.14 
  

 
1114079 2021.12.09 
  

 
1114080 2021.12.06 
  

 
1114203 2021.12.07 
  

 
1115406 2021.12.06 
  

 
1115406 2021.12.06 
  

 
1116028 2021.12.05 
  

 
1117412 2021.12.03 
  

 
1118122 2021.12.09 
  

 
1118123 2021.12.09 
  

 
1121626 2021.12.17 
  

 
1125451 2021.12.06 
  

 
1126313 2021.12.09 
  

 
1127673 2021.12.08 
  

 
1128969 2021.12.08 
  

 
1134918 2021.12.05 
  

 
1139907 2021.12.06 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0731607 2022.05.18 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0731607A) 

  
 

0773567 2022.06.08 
  

 
1150826 2022.06.01 
  

 
1332573 2022.03.28 
  

 
1401431 2022.04.07 
  

 
1416972 2022.04.07 
  

 
1417622 2022.04.07 
  

 
1417633 2022.04.07 
  

 
1417645 2022.04.07 
  

 
1439611 2022.05.03 
  

 
1456902 2022.06.09 
  

 
1487521 2022.06.11 
  

 
1501781 2022.04.29 
  

 
1516640 2022.06.11 
  

 
1518917 2022.06.11 
  

 
1556160 2022.05.16 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 27/22 ble int.reg.nr. 1542008 
(202009260) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 85. 
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