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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 322924 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2022.04.04, EM, 018681931 
(210) Søknadsnr.: 202208977 
(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: 
 Citycon Finland Oy, Suomenlahdentie 1, 02230 

ESPOO, Finland 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; informasjonsbrev; kalendere; prospekter; 

fotografier; skrivesaker (skrivesaker og kontorrekvisita); 
gavekort. 

  Klasse 35   Forretningsinformasjon; forretnings- og 
markedsundersøkelser; analyse av forretningsdata; 
økonomisk prognose og analyse for forretningsformål; 
forretningsledelse; forretningsledelse av kjøpesentre for 
andre; systematisering av informasjon i databaser; 
innsamling av informasjon til databaser; markedsføring, 
annonse og reklamevirksomhet; markedsføring av 
eiendom; markedsføring av kjøpesenter; arrangering av 
utstillinger eller arrangementer for kommersielle formål 
eller reklameformål; arrangere konkurranser for 
reklameformål; fremskaffelse av reklameplass; skilting 
av utstillingsvinduer; reklameoppslag; organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer; 
salgsfremmende handlinger gjennom 
kundelojalitetsprogrammer; 
personalutplasseringstjenester; rekrutteringstjenester. 

  Klasse 36   Eiendomsforvaltning; eiendomsmegling; 
verdivurderinger av fast eiendom; økonomiforvaltning; 
finansieringstjenester; finansielle analyser; finansielle 
konsultasjoner; finansiell informasjon; finansiell 
sponsing; finansielle tjenester knyttet til utvikling av 
eiendom; selskapsavvikling / oppgjørstjenester 
(finansielle); utlån (finansiering); husleieinnkreving; 
utleie av eiendom, kontorer, forretningslokaler og 
boliger (leiligheter); utleie av forretningssentre; utleie av 
leiligheter; utleie av kontorer for kontorfellesskap; 
leasing og utleie av forretningslokaler; boligformidling 
[eiendommer]; forsikringsvirksomhet; informasjon om 
boliger, forretningslokaler og kontorer i forbindelse med 
utleie og formidling; utstedelse av gavekort, kuponger 
og verdikuponger. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; konstruksjons-, anleggs- eller 
byggetjenester; reparasjon og vedlikehold av 

bygninger; bygging av messestand og butikker; 
overvåking av bygningskonstruksjoner under 
konstruksjon; fremskaffelse av informasjon relatert til 
byggkonstruksjon; isolering av bygninger; elektriske 
installasjonstjenester; riving av bygninger; innendørs og 
utendørs maling; innendørs rengjøring av bygninger; 
eiendomsvedlikeholdstjenester (rengjøring av 
bygninger); vindusrengjøring; installasjon og reparasjon 
av heiser; informasjon knyttet til konstruksjon, 
bygningsisolering, installasjon og reparasjon av 
varmeutstyr; ladetjenester for elektriske kjøretøyer. 

  Klasse 39   Utleie av parkeringsplasser; utleie av garasje; 
parkeringshustjenester; utleie av lager; emballering; 
lagring og oppbevaring; søppelhenting. 

  Klasse 41   Underholdning, sport og kulturelle aktiviteter; live 
forestillinger (underholdning); 
underholdningsinformasjon; organisering av 
konferanser, utstillinger og konkurranser; arrangering 
av utstillinger for kulturelle eller pedagogiske formål; 
undervisning / utdanning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322925 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208979 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motoriserte landkjøretøyer, nemlig passasjerbiler, 
varebiler, SUV-er, elektriske kjøretøyer, 
konstruksjonsdeler og tilbehør for disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322926 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208980 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motoriserte landkjøretøyer, nemlig passasjerbiler, 
varebiler, SUV-er, elektriske kjøretøyer, 
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konstruksjonsdeler og tilbehør for disse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322927 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2021.10.25, EM, 018585898 
(210) Søknadsnr.: 202205205 
(220) Inndato: 2022.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

Xpender by Danske Bank 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 
KØBENHAVN K, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for bruk i bank-, penge-, 
investerings- og finansielle tjenester, inkludert for 
nettilgang via mobiltelefoner, datamaskiner, modem, 
Internett og andre globale datanettverkssystemer; 
applikasjonsprogramvare, inkludert for mobiltelefoner, 
mobile enheter, datamaskiner, modemer, Internett og 
andre globale datanettverkssystemer; data- og 
applikasjonsprogramvare i form av elektroniske 
betalings-, bokførings-, kvitterings- og 
utgiftsstyringssystemer via Internett og andre globale 
nettverk. 

  Klasse 35   Forretningsundersøkelser og -analyser; 
forretningsrådgivning og konsulenttjenester; annonse- 
og reklamevirksomhed vedrørende bank-, investerings- 
og finansielle tjenester; innhenting, sortering, 
redigering, systematisk bestilling, kompilering og 
inndata av informasjon i datadatabaser og dataregistre, 
alt i forhold til bank-, investerings- og finansielle 
tjenester; utarbeidelse av kostnadsanalyser og 
kostnadsundersøkelser, forretningsstatistisk 
informasjon, risikoanalyse, økonomiske rapporter 
(beregninger) og økonomiske prognoser, alt i relasjon 
til bank-, investerings- og finanstjenester; 
forretningsvurderinger og kommersiell 
forretningsrådgivning vedrørende bank-, investerings- 
og finansielle tjenester; informasjons-, rådgivnings- og 
anskaffelsestjenester vedrørende alle ovennevnte 
tjenester; bokføring; alle de forannevnte tjenester også 
levert via Internett eller intranett. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; handelsbanktjenester; 
elektronisk bankvirksomhet via et globalt datanettverk 
[nettbank]; nettbank; finansielle overføringer og 
transaksjoner, og betalingstjenester; administrasjon, 
kontroll og behandling av betalinger, inkludert 
økonomiske kvitteringer og utgifter; elektronisk 
overføring av midler, inkludert via håndholdte 
terminaler som mobiltelefoner; elektroniske 
betalingstjenester via Internett og andre globale 
nettverk; betalingskorttjenester; alle de forannevnte 
tjenester også levert via Internett eller intranett. 

  Klasse 42   Design, utvikling og vedlikehold av dataprogramvare 
for bruk i forbindelse med bank-, penge-, investerings- 
og finansielle tjenester; software-som-en-tjeneste 
(SaaS) innen bank-, investerings- og finansielle 
tjenester; plattform-as-a-service (PaaS) innen bank-, 
penge-, investerings- og finanstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322928 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208981 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motoriserte landkjøretøyer, nemlig passasjerbiler, 
varebiler, SUV-er, elektriske kjøretøyer, 
konstruksjonsdeler og tilbehør for disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322929 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208982 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motoriserte landkjøretøyer, nemlig passasjerbiler, 
varebiler, SUV-er, elektriske kjøretøyer, 
konstruksjonsdeler og tilbehør for disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322930 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208983 
(220) Inndato: 2022.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motoriserte landkjøretøyer, nemlig passasjerbiler, 
varebiler, SUV-er, elektriske kjøretøyer, 
konstruksjonsdeler og tilbehør for disse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322931 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208059 
(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: 
 OSLO PENSJONSFORSIKRING AS, Postboks 6623 

St Olav plass, 0129 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322932 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202207425 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grade AB, VEGAGATAN 8, 11329 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Inbrand AB, Stortorget 9, 21122 MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbare publikasjoner innen kandidaterfaring, 

ansettelse og rekruttering av ansatte, intervju og 
vurdering; elektroniske undervisningspublikasjoner; 
nedlastbart interaktivt instruksjons- og 
undervisningsmateriell; multimedia presentasjoner; 
dataprogramvareplattformer, innspilt eller nedlastbare; 
E-læringsplattformer; dataprogrammer; programvare 
for menneskelige ressurser; programvare for ansattes 
engasjement; programvare for 
medarbeidertilfredshetsundersøkelser; programvare til 
datamaskin; dataprogramvareapplikasjoner. 

  Klasse 16   Trykt materiell; undervisningsmateriell [unntatt 
apparater]. 

  Klasse 35   Konsulenttjenester knyttet til personal- og 
organisasjonsutvikling; konsultasjoner innen 
personaladministrasjon; talentforvaltning; 
databehandling og dataanalysetjenester, nemlig 
dataanalyse av forretningsdata, rekruttering og 
talentledelse; utvikling av rekrutterings- og 
talentstyringstjenester; forretningsrådgivning; 
sammenstilling og analyse av informasjon og data 
vedrørende menneskelige ressurser. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av nettbaserte ikke-nedlastbare 
publikasjoner; tilveiebringelse og organisering av 
seminarer, konferanser, utdanningsprogrammer og 
workshops; fjernundervisningstjenester levert online; 
opplæringssystemer, nemlig LMS-plattformer, e-læring 
og/eller elektroniske fjernkommunikasjonskanaler; 
interaktiv og/eller ikke-interaktiv opplæring; utvikling av 

e-læringsinnhold. 
  Klasse 42   Utføre produktforskning og produktutvikling innen 

menneskelige ressurser, kandidaterfaring, ansettelse 
og rekruttering av ansatte, intervju og vurdering; 
utvikling av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner 
for rekruttering og talentstyring; utvikling og vedlikehold 
av programvareapplikasjoner; utvikling av 
dataplattformer; dataprogrammering innen e-læring; 
Planlegging og utvikling av informasjonsteknologiske 
løsninger; design, oppdatering, implementering, testing 
og/eller vedlikehold av dataprogramvare og 
nettverksinfrastruktur; plattformtjenester [PaaS] (PaaS); 
software som en tjeneste [SaaS]; rådgivning innen 
implementering og ledelse av undervisningsplattformer; 
utarbeidelse av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322933 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208366 
(220) Inndato: 2022.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRIBO AS, c/o Kristine Borge, Christian Benneches vei 
4 H, 0286 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Smykker; smykkeskrin; halvedlede bijouterieartikler.  
  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; sjal; belter [bekledning].  
  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av smykker; salg (engroshandel) 

av smykker; salg (detaljhandel) av klær; salg 
(engroshandel) av klær; detaljhandelstjenester i 
forbindelse med salg av klær og klestilbehør; salg 
(detaljhandel) av hodeplagg; salg (engroshandel) av 
hodeplagg; salg (detaljhandel) av fottøy; salg 
(engroshandel) av fottøy; salg (detaljhandel) av bager, 
vesker og sekker; engrossalgstjenester vedrørende 
vesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322934 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202208903 
(220) Inndato: 2022.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 LOPPELITEN AS, Kloppedalsvegen 28, 5221 

NESTTUN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær for barn. 
  Klasse 35   Utleie av salgstands; formidling av personale til 

kommisjonssalg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322935 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2022.05.12, EM, 018701588 
(210) Søknadsnr.: 202207641 
(220) Inndato: 2022.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stronghold Invest AB, Box 7795, 10396 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 digip ab, humlegårdsgatan 5, 114 46 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedstudier; forretningsundersøkelser; 
forretningsevaluering; ledelse av 
bedriftsverdivurderinger; analyse av kostnadspriser; 
kostnadsregnskap. 

  Klasse 36   Forvaltning av finansielle forhold knyttet til fast 
eiendom; fondsforvaltning; forretninger med fast 
eiendom; anskaffelse av fast eiendom for andre; styring 
av eiendomsfond; forvaltning av formuer; 
eiendomsforvaltning; administrasjonstjenester for 
eiendomsinvesteringer; eiendomsinvesteringstjenester. 

  Klasse 37   Vedlikehold av eiendom; renovering av eiendommer; 
konstruksjon av bygninger og andre strukturer; 
konsulentbistand ved byggingsarbeider; bygging av 
eiendommer; bygging av boligeiendommer; 
eiendomsutviklingstjenester [byggevirksomhet]; 
konstruksjon av kommersielle bygg; installasjon av 
energieffektivt utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322936 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202207381 
(220) Inndato: 2022.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BENE AGERE NORDEN AS, Postboks 573    Sentrum, 
0105 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 

forretningsstrategi; konsulentvirksomhet i forbindelse 
med virksomhetsovertagelser; konsulentvirksomhet 
knyttet til databehandling; konsulenttjenester knyttet til 
virksomhetsfusjoner; konsulenttjenester og rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; konsulenttjenester 
vedrørende sammenslåinger og oppkjøp; bistand, 
rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende 
virksomhetsanalyse; bedriftskonsulenttjenester relatert 
til markedsføring av innsamlingsaksjoner; rådgivning av 
forretningsplanlegging; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; rådgivning vedrørende 
forretningsdokumenter; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; rådgivning vedrørende 
forretningseffektivitet. 

  Klasse 36   Finansielle konsulent- og rådgivningstjenester; 
bankkonsulenttjenester. 

  Klasse 42   Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
konsulenttjenester innen programvare som en tjeneste 
[SaaS]; profesjonell konsulenttjeneste knyttet til 
dataprogrammering; datakonsulenttjenester; 
datakonsulenter og rådgivningstjenester; rådgivning om 
produktutvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322937 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202114253 
(220) Inndato: 2021.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FK BODØ-GLIMT, Postboks 179, 8001 BODØ, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA KLEVEN & KRISTENSEN DA, 

Sognsveien 75C, 0855 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; annonsering, markedsføring og 
salgfremmende tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322938 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202209019 
(220) Inndato: 2022.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAFA A/S, Holmstrupgårdvej 12, 8220 BRABRAND, 
Danmark 

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

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Limbånd for bruk i feste og montering av 
dampsperrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322939 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.05, US, 97/110,960 
(210) Søknadsnr.: 202206136 
(220) Inndato: 2022.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

RELTIME 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for 
finans- og banktjenester; tilveiebringe 
dataprogramvare, programvareprotokoller og 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt; programvare 
som en tjeneste for utvikling av 
programvareapplikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322940 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202209745 
(220) Inndato: 2022.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALEJANDRA RIGAL, FJELLVANGVEGEN 19 C, 2420 
TRYSIL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 28   Treningsplattformer; sportsartikler; sportsartikler og -

utstyr; nett [sportsartikler]; gymnastikk- og 
sportsartikler; nevebeskyttere [sportsartikler]; 
håndleddbeskyttere [sportsartikler]; albu-beskyttere 
[sportsartikler]; baller som er sportsartikler; vesker 

tilpasset sportsartikler. 
  Klasse 41   Opplæring av sportstrenere; opplæring av 

sportsspillere; opplæring i yoga; opplæring av lærere; 
utdanning og opplæring; kontinuerlig opplæring; 
utdanning, undervisning og opplæring; praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; tilveiebringe opplæring 
innen helse og ernæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322941 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202204530 
(220) Inndato: 2022.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, Room 509, 
Building 1, 563 Songtao Road, Zhangjiang High-tech 
Park, 201203 SHANGHAI, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøyer for bevegelse på land, i luften, på vann 
eller jernbane; elektriske kjøretøy; biler; førerløse biler 
[autonome biler]; bakspeil; sivile droner; 
tyverisikringsutstyr for kjøretøy; hjulnav; sikkerhetsseter 
for barn, for kjøretøy; møbeltrekk for kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322942 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202205826 
(220) Inndato: 2022.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor, NJ07030 
HOBOKEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Brennevin; druelikør. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322943 
(151) Reg.dato.: 2022.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202209742 
(220) Inndato: 2022.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 VEDBJØRN AS, Adalsveien 1B, 3185 SKOPPUM, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Ved. 
  Klasse 35   Tilpasset produktmarkedsføring (merchandising). 
  Klasse 38   Online kommunikasjonstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322944 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205166 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 322945 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205191 
(220) Inndato: 2022.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322946 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205174 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322947 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205164 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322948 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205167 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322949 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205168 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322950 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202202624 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; datasoftware; 
dataprogrammer; datasoftware i form av en applikasjon 
for mobile enheter og datamaskiner; 
softwareapplikasjoner for bruk med mobile enheter; 
software for behandling av elektronisk betaling til og fra 
andre; datasoftware og softwareapplikasjoner brukt i 
relasjon til finansielle tjenester, finansielle 
transaksjoner, elektronisk handel, elektroniske 
betalinger, veksling, handel og megling av utenlandsk 
valuta, samt investeringsrådgivningstjenester; 
autentiseringssoftware; datasoftware og 
datasoftwareapplikasjoner (nedlastbare);  software for 
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direktemeldinger; fildelingssoftware; 
kommunikasjonssoftware for elektronisk utveksling av 
data, lyd, video, bilder og grafikk via data-, mobile-, 
trådløse- og telekommunikasjonsnettverk; datasoftware 
for behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
nedlastbar datasoftware for tilrettelegging av 
elektronisk overføring av informasjon, data, 
dokumenter, stemmer og bilder over internett; 
nedlastbar datasoftware som setter brukeren i stand til 
å delta i web-baserte møter og undervisningstimer med 
adgang til data, dokumenter, bilder og 
softwareapplikasjoner via en nettleser; nedlastbar 
datasoftware for å gi tilgang til, se og kontrollere 
eksterne datamaskiner og datanettverk; nedlastbar 
nettskysoftware; nedlastbar skybasert software; 
datasoftware for å spore og evaluere kunde- og 
personaladferd i relasjon til kjøpsavgjørelser; 
datasoftwareapplikasjon for bruk i relasjon til miljøvern, 
klimaendringer og karbonkompensasjon; online 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare fra internett 
eller et datanettverk eller en database); nedlastbare 
elektroniske publikasjoner i form av magasiner, artikler, 
brosjyrer, pamfletter, datablader, 
informasjonsmateriale, instruksjonsmateriale innenfor 
forretningsdrift, e-handel, informasjonsteknologi, sky-
behandling (cloud computing), telekommunikasjon, 
internett, opplæring i forretningsdrift og e-handel, 
forretningsdrift, salg, markedsføring og finansiell 
ledelse; periferutstyr til datamaskiner; notebook-
datamaskiner; bærbare datamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
personlige mediespillere; mobiltelefoner; 
smarttelefoner; digitale kameraer; batterier, 
batteriladere; datamaskin-arbeidsstasjoner; 
dataservere; software for data- og 
telekommunikasjonsnettverk; adaptere for datanettverk, 
brytere, rutere og knutepunkt (hubs) for datanettverk; 
trådløse og trådede modemer og kommunikasjonskort 
og -enheter; holdere for bærbare datamaskiner, pc-
vesker; brannslukningsapparater; datahardware og -
fastvare; bilnavigasjonssystemer; CD-er; digital musikk 
(nedlastbar fra internett); 
telekommunikasjonsapparater; musematter; håndsett til 
mobiltelefoner; mobiltelefontilbehør; nedlastbare spill, 
bilder, spillefilmer, filmer og musikk; alarmsystemer; 
overvåkningskameraer; mobile enheter for kringkasting 
av tv og radio; utstyr for tv-kringkasting; kameraer; 
videokameraer; hodetelefoner; øretelefoner; høyttalere; 
globale posisjoneringssystem (GPS) -apparater og -
utstyr; data, elektroniske og videospillprogrammer og -
software (herunder nedlastbart fra internett); LCD-
skjermer for telekommunikasjons- og elektronisk utstyr; 
set-top-bokser; fjernkontroller; 
datalagringsprogrammer; briller og solbriller; 
elektroniske oppslagstavler; kodede eller magnetiske 
bankkreditt, debet-, kontant-, lade-, telefon- og 
identifikasjonskort; minibanker, kontantdispensere; 
elektroniske lesebrett; blekkpatroner, tomme, for 
skrivere og kopimaskiner; babymonitorer; 
videobabymonitorer; linsetrekk; nettbrett; kodede 
nøkkelkort; 3D-briller; minnekort for videospillmaskiner; 
datamaskiner, smarttelefoner, monitorer, skjermer, 
datahardware, aktivitetsmålere, lydutstyr, 
kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen; datamaskiner, smarttelefoner, 
monitorer, skjermer, datahardware, aktivitetsmålere, 
lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen, alle for å tilrettelegge for 
betalingstransaksjoner på elektronisk måte og for å gi 
kundene tilgang finansiell og bankkontoinformasjon og 
for å gjennomføre bankvirksomhet; datamaskiner, 
smarttelefoner, monitorer, skjermer, datahardware, 
aktivitetsmålere, lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 

telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen, som alle er i stand til å gi tilgang til 
trådløse kommunikasjonsnettverk, 
telekommunikasjonsnettverk og internett; nedlastbare 
mobile applikasjoner for bruk med datamaskiner, 
smarttelefoner, monitorer, skjermer, datahardware, 
aktivitetsmålere, lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen; datasoftware for bruk med 
datamaskiner, smarttelefoner, monitorer, skjermer, 
datahardware, aktivitetsmålere, lydutstyr, 
kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen; kodede eller magnetiske 
forhåndsbetalte betalings-, bank-, kreditt-, debet-, 
kontant- og identifikasjonskort; digitale samleobjekter, 
digitale tokens, ikke-fungible tokens og digital kunst; 
ikke-fungible tokens brukt med blokkjede-teknologi; 
ikke-fungible tokens med samleobjekter, videoer og 
digital kunst; nedlastbare virtuelle varer, nemlig 
dataprogrammer med ikke-fungible tokens for bruk i 
virtuelle online-verdener; nedlastbar programvare for å 
lage, selge, kjøpe, handle, eie, lagre og administrere 
ikke-fungible tokens, digitale medier, digitale varer og 
data; nedlastbar dataprogramvare for bruk som 
elektronisk lommebok og digital lommebok; nedlastbar 
dataprogramvare for elektronisk datalagring; nedlastbar 
dataprogramvare for å gi tilgang til en online plattform 
for virtuell valuta og digitale valutaer og 
applikasjonstokens; nedlastbar programvare i form av, 
eller for å samhandle med, smarte kontrakter for å 
tilrettelegge for handel med digital valuta, virtuell valuta, 
blokjede-tokens og andre digitale eiendeler på en 
handelsplattform; nedlastbar programvare for å 
muliggjøre bygging av applikasjoner på blokkjeden, 
interaksjon med smarte blokkjedekontrakter og 
utveksling av eiendeler og informasjon; nedlastbar 
programvare for å lage, avtale, utføre, administrere og 
gjennomføre smartkontrakter; programvare for 
elektronisk handel ved bruk av selvutførende digitale 
kontrakter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; organisering, drift og tilsyn med 
lojalitets- og insentivordninger; reklametjenester 
tilveiebrakt internett; produksjon av TV- og 
radioannonser; bokføring; auksjonssalg; varemesser; 
gallupundersøkelser; databehandling; tilveiebringelse 
av forretningsinformasjon; reklamebyråtjenester; 
reklametjenester  tilveiebrakt for andre; administrasjon 
av databaser; innsamling av informasjon til databaser; 
forretningskonsulenttjenester; konsultasjoner om 
forretninger; konsultasjoner om forretninger innen 
området nettbaserte arrangementer, konferanser, 
treningsprogrammer, læringsprogrammer samt 
seminarer; konsultasjoner om forretninger innen 
levering av nettbasert kunnskap; konsultasjoner om 
forretninger innen online samarbeid og 
samarbeidsteknologi; konsultasjoner om forretninger 
innen salg og markedsføring; 
forretningsprosjektledelsetjenester; 
forretningsprosjektledelsestjenester knyttet til utvikling, 
oppsett, iscenesettelse, produksjon, opptak, overvåking 
og oppfølging av nettbaserte arrangementer, 
konferanser, opplæringsprogrammer, 
læringsprogrammer og seminarer; 
markedsundersøkelser og 
forretningskonsulenttjenester; konsultasjoner om 
forretninger  relatert til å legge til rette for transaksjon 
av virksomhet via lokale og globale datanettverk ved å 
lokalisere og tilveiebringe henvisninger for levering av 
et bredt utvalg av forretnings- og forbrukerprodukter og 
-tjenester; formidling av forretningsinformasjon om 
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varer og tjenester fra andre via lokale og globale 
datanettverk; konsultasjoner om forretninger knyttet til 
tilveiebringelse av et nettsted på et globalt datanettverk 
der tredjeparter kan tilby og tilføre varer og tjenester, 
plassere, bestemme status for og oppfylle 
handelsmuligheter og ordrer, inngå kontrakter og gjøre 
forretninger; tilveiebringe datastyrte online 
bestillingstjenester; annonsering av varer og tjenester 
fra andre via lokale og globale datanettverk; 
internasjonal import- og eksportagenturer; utleie av 
reklameplass på kommunikasjonsmedier; online 
handelstjenester relatert til elektronisk auksjonering og 
levering av online forretningsevaluering relatert til dette; 
tilveiebringe en katalog over tredjepartsnettsteder for å 
tilrettelegge for forretningstransaksjoner; konsultasjoner 
om forretninger knyttet til drift av en elektronisk 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og/eller 
tjenester på et globalt datanettverk; 
forretningsassistanse knyttet til tilrettelegging for 
forretningstransaksjoner via lokale og globale 
datanettverk; konsulenttjenester for konsernledelse; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
publisering av reklamemateriell; markedsføring av 
ledige lokaler; formidling av reklamemateriell, 
oppdatering av reklamemateriell, kompilering av 
reklame for bruk som nettsider på internett; utleie av 
reklameplass; databehandling; salgs-, forretnings- og 
salgsfremmende informasjon; telefonsvarertjenester 
(for utilgjengelige abonnenter); telefonsvarertjenester 
(for andre); auksjonering tilveiebrakt på internett;  
personalledelse; tilveiebringelse av salgs-, forretnings-, 
reklame- og salgsfremmende informasjon gjennom et 
globalt datanettverk og via internett; presentasjon av 
varer på kommunikasjonsmedier for 
detaljhandelsformål; detaljhandels- og engrossalg av 
blekemidler og andre midler for klesvask, preparater for 
bleking av lær, tøymyknere for klesvask, preparater for 
rengjøring, polering, skuring og sliping, glanspreparater 
(polering), slipeduker, poleringspapir, glassduker, 
sandpapir, gulvvoks, skovoks, poleringsmidler for 
møbler og gulv, vaskemidler annet enn for bruk i 
produksjonsprosesser og for mediske formål, tørr-
rensepreparater, trykkluft på boks, preparater for 
fjerning av farger, preparater for fjerning av lakk, 
preparater for rengjøring av tapeter, rengjøringsvæsker 
for frontruter, luftforfriskningsmidler, røkelsespinner, 
medisinsk såpe, blomsterekstrakter (parfymer), 
massasjegeleer andre enn til medisinske formål, 
solkrem, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater 
for soling av huden), leppestifter, leppestiftetuier, 
kosmetiske preparater for hudpleie, kosmetiske 
preparater for slanking, lim for kosmetiske formål, 
preparater for neglepleie, sminkefjerningspreparater, 
sjampo, tørrsjampo, sjampo for kjæledyr, hårkremer, 
etterbarberingskremer, barberingspreparat, 
tannpleiemiddel, tannblekende geleer, munnskyllevann 
ikke for medisinske formål, hårspray, hårfarger, 
antiperspiranter (toalettsaker), deodoranter for 
mennesker eller dyr, farmasøytiske og veterinære 
preparater, vaksiner, solbeskyttende midler (salver mot 
solforbrenninger), sanitære preparater for medisinske 
formål, steriliseringspreparater, oppløsninger for 
kontaktlinser, truseinnlegg (sanitære), midler for 
fotsvette, dietetisk mat og substanser tilpasset 
medisinsk eller veterinær bruk, gjær til farmasøytiske 
formål, sukker til medisinske formål, bidronningbasert 
kosttilskudd, mat til babyer, kosttilskudd for mennesker 
og dyr, kosttilskudd, vitaminpreparater, 
selvbruningspilller, slankepiller, tobakksfrie sigaretter 
for medisinsk formål, plaster, forbindingsstoffer, 
kirurgiske kluter (servietter), kirurgiske implantater 
(levende vev), materiale til tannplombering, 
plomberingsmaterialer for tenner, materiale til 
tannavtrykk, munnvann for medisinske formål, 
desinfeksjonsmidler, preparater for utryddelse av 
skadedyr, fungicider, herbicider, rottegift, 
frastøtningsmidler for hunder, telefoner, håndsett til 
mobiltelefoner, mobiltelefontilbehør, elektroniske varer, 
nemlig, radioer, kameraer, personlige digitale 

assistenter (PDA), MP3-spilllere, bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter for opptak, 
organisering, overføring, manipulering og gjennomgang 
av lydfiler, mobiltelefoner, bærbare elektroniske 
kommunikasjonsenheter, kameraer, CD-spilllere, 
videoopptakere og videokameraer, 
telekommunikasjonsvarer, datahardware og -software, 
batterier, batteriladere, apparater og instrumenter for 
opptak, mottak, overføring og/eller gjengivelse av data, 
informasjon, fotografier, bilder og/eller lyd, kirurgiske, 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, fødselshjelpeapparater, røntgenapparater 
for medisinske formål, terapeutiske varmluftsapparater, 
elektriske tepper for medisinske formål, testapparater 
for medisinske formål, blodprøveapparater, 
høreapparater for døve, hørselsvern, 
massasjeapparater, lufthodeputer for medisinske 
formål, luftputer til medisinske formål, fysikalske 
apparater for medisinske formål, forstøvere for 
medisinske formål, røkfrembringende apparater for 
medisinsk bruk, varmepakninger for førstehjelp, stoler 
for medisinske eller dental bruk, kunstige lemmer, øyne 
og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer , 
støttende bandasjer, kirurgiske implantater (kunstige 
materialer), tungeskraper, røntgenfotografier for 
medisinske formål, edle metaller, juvelervarer, 
edelstener, trykksaker, skrivesaker, magnetisk og ikke-
magnetisk kodede kort, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, tekstiler, klær, fottøy, hodeplagg, 
blonder og broderier, knapper, bånd og sløyfer, 
strikkepinner og nåler, kunstige blomster, kjemikalier til 
bruk i industri, vitenskap og fotografi så vel som i 
landbruk og jordbruk, maling, fernisser og lakk, 
produkter til personlig hygiene, såper, parfymevarer, 
kosmetikk, hår- og kroppslotion, eteriske oljer, 
rengjørings- og blekemidler, smøremidler, drivstoff, 
farmasøytiske, veterinær- og sanitære preparater, 
jernvarer og små gjenstander av metall, elektriske 
apparater til kjøkkenet, elektriske apparater til 
husholdningsrengjøring, elektriske apparater for 
personlig hygiene og maskinverktøy, bestikk, 
barberhøvel og håndverktøy, datamaskiner, 
regnemaskiner, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter, briller og solbriller, 
kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
apparater for belysning , oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål, kjøretøy, skytevåpen, fyrverkeri, 
sølvtøy, musikkinstrumenter, magasiner, pamfletter, 
rundskriv, kataloger, kalendere, prislapper, 
prismerkelapper, bæreposer av papir og papp, 
plakatholdere av papir eller papp, postkort, 
gratulasjonskort, beholdere av papir for emballasje, 
pappesker, papirposer og -sekker, klistremerker 
(skrivesaker), servietter og lommetørklær av papir, 
modeller og figurer laget av papir, festpapirposer, papir, 
papp, innpakningspapir, papirkort, papirbokser, 
skrivesaker, bilder, skrivemaskiner og kontorrekvisita, 
emballasjemateriell, gummi og plast til bruk i 
produksjon, tetnings- og isolasjonsmateriale, lær og 
lærimitasjoner og lærplagg, lærbelter, lærposer, 
læretuier for elektroniske enheter, lommebøker, 
lærholdere, paraplyer, tau, snor, nett og garn, telt, garn 
og tråder for tekstil bruk, dameskredderartikler, 
sportsartikler, matvarer og drikkevarer, kjøtt, fisk, 
fjærfe, konserverte, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, syltetøy og fruktsauser, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, 
sukker, ris, mel, brød og kaker, krydderier, ferske 
frukter og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, alkoholholdige 
drikker, blomster, blomsterkurver, boller og potter til 
blomster og planter, blomsterdekorasjoner, tobakk, 
artikler for røkere og fyrstikker; utsendelse av 
reklamemateriell; kjøps- og salgsagenturer; utvelgelse 
av varer og anskaffelse av varer til enkeltpersoner og 
bedrifter; bestilling av tjenester (for andre); 
detaljhandels- og grossisttjenester, online 
detaljhandelstjenester, varehustjenester, 
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detaljhandelstjenester i supermarkeder, alt i forbindelse 
med blekemidler og andre midler for klesvask, 
preparater for bleking av lær, tøymyknere for klesvask, 
preparater for rengjøring, polering, skuring og sliping, 
glanspreparater (polering), slipeduker, poleringspapir, 
glassduker, sandpapir, gulvvoks, skovoks, 
poleringsmidler for møbler og gulv, vaskemidler annet 
enn for bruk i produksjonsprosesser og for mediske 
formål, tørr-rensepreparater, trykkluft på boks, 
preparater for fjerning av farger, preparater for fjerning 
av lakk, preparater for rengjøring av tapeter, 
rengjøringsvæsker for frontruter, luftforfriskningsmidler, 
røkelsespinner, såpe, medisinsk såpe, parfymevarer, 
blomsterekstrakter (parfymer), eteriske oljer, 
massasjegeleer andre enn til medisinske formål, 
solkrem, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater 
for soling av huden), kosmetikkvarer, leppestifter, 
leppestiftetuier, kosmetiske preparater for hudpleie, 
kosmetiske preparater for slanking, lim for kosmetiske 
formål, preparater for neglepleie, 
sminkefjerningspreparater, sjampo, tørrsjampo, sjampo 
for kjæledyr, hårkremer, etterbarberingskremer, 
barberingspreparat, tannpleiemiddel, tannblekende 
geleer, munnskyllevann ikke for medisinske formål, 
hårspray, hårfarger, antiperspiranter (toalettsaker), 
deodoranter for mennesker eller dyr, farmasøytiske og 
veterinære preparater, vaksiner, solbeskyttende midler 
(salver mot solforbrenninger), sanitære preparater for 
medisinske formål, steriliseringspreparater, 
oppløsninger for kontaktlinser, truseinnlegg (sanitære), 
midler for fotsvette, dietetisk mat og substanser 
tilpasset medisinsk eller veterinær bruk, gjær til 
farmasøytiske formål, sukker til medisinske formål, 
bidronningbasert kosttilskudd, mat til babyer, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, kosttilskudd, 
vitaminpreparater, selvbruningspiller, slankepiller, 
tobakksfrie sigaretter for medisinsk formål, plaster, 
forbindingsstoffer, kirurgiske kluter (servietter), 
kirurgiske implantater (levende vev), materiale til 
tannplombering, plomberingsmaterialer for tenner, 
materiale til tannavtrykk, munnvann for medisinske 
formål, desinfeksjonsmidler, preparater for utryddelse 
av skadedyr, fungicider, herbicider, rottegift, 
frastøtningsmidler for hunder, vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske 
apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til 
veiing, måling, signalering, kontroll (tilsyn), livredning 
og undervisning, apparater og instrumenter for 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av data, informasjon, fotografier bilder 
og/eller lyd, magnetiske databærere, opptaksplater, 
mekanismer for myntdrevne apparater, 
kasseapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, data 
periferiutstyr, notisbok i form av datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, portable datamaskiner, håndholdte 
datamaskiner, personlige digitale assistenter, GPS-
apparater og -utstyr, datamaskinarbeidsstasjoner, 
servere, datamaskin- og 
elekommunikasjonsnettverkshardware, adaptere for 
datanettverk, vekslinger, rutere og nav, trådløse og 
kablede modemer og kommunikasjonskort og -enheter, 
holdere for bærbare datamaskiner, datamaskinvesker, 
datahardware og -firmware, datasoftware, 
dataprogrammer, datasoftware (inkludert software som 
kan lastes ned fra internett) , software for behandling 
av elektroniske betalinger til og fra andre, 
autentiseringssoftware, datasoftware tilveiebrakt på 
internett, online elektroniske publikasjoner (nedlastbare 
fra internett eller et datanettverk eller en datadatabase), 
nedlastbart datasoftware for å tilretteleggelse av 
elektronisk overføring av informasjon, data, 
dokumenter, stemmer og bilder over internett, 
nedlastbart datasoftware som lar brukerne delta i 
nettbaserte møter og klasser, med tilgang til data, 
dokumenter , bilder og softwareapplikasjoner gjennom 
en nettleser, nedlastbart datasoftware for å få tilgang til, 

se på og kontrollere eksterne datamaskiner og 
datanettverk, nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av artikler, artikler og instruksjonsmateriell innen 
områdene telekommunikasjon, internett, opplæring, 
forretninger, salg og markedsføring, alarmsystemer, 
brannslokkingsapparater, sikkerhetskameraer, 
kameraer, videokameraer, digitale kameraer, telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner , håndsett til 
mobiltelefoner, mobiltelefontilbehør, elektroniske varer, 
nemlig radioer, kameraer, personlige digitale 
assistenter (PDA), MP3-spillere, bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter for opptak, 
organisering, overføring, manipulering og gjennomgang 
av lydfiler, mobiltelefoner, bærbare elektroniske 
kommunikasjonsenheter, kameraer, CD-spillere, 
videoopptakere og videokameraer, 
telekommunikasjonsvarer, personlige mediaspillere, 
CD-er, digital musikk (nedlastbart fra internett),  
telekommunikasjonsapparater, musematter, 
nedlastbare spill, bilder, spillefilmer, filmer og musikk, 
mobile radio- og TV-kringkastingsenheter, TV-
kringkastingsutstyr, hodetelefoner, øretelefoner, 
høyttalere, elektroniske og videospillprogrammer og -
software (inkludert software som kan lastes ned fra 
internett), elektronisk underholdnings- og 
spillapparater, LCD-skjermer for telekommunikasjons- 
og elektronisk utstyr, set-top-bokser, fjernkontroller, 
datalagringsprogrammer, briller og solbriller, skilt, 
automatiske kassamaskiner, pengeautomater, 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og -instrumenter, fødselshjelpeapparater, 
røntgenapparater for medisinske formål,  terapeutiske 
varmluftsapparater, elektriske tepper for medisinske 
formål, testapparater for medisinske formål, 
blodprøveapparater, høreapparater for døve, 
hørselsvern, massasjeapparater, lufthodeputer for 
medisinske formål, luftputer til medisinske formål, 
fysikalske apparater for medisinske formål, forstøvere 
for medisinske formål, røkfrembringende apparater for  
medisinsk bruk, varmepakninger for førstehjelp, stoler 
for medisinske eller dental bruk, kunstige lemmer, øyne 
og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer , 
støttende bandasjer, kirurgiske implantater (kunstige 
materialer), tungeskraper, røntgenfotografier for 
medisinske formål, aviser, magasiner, tidsskrifter, 
journaler, pamfletter, rundskriv, kataloger, kalendere, 
prislapper, prismerkelapper, bæreposer av papir og 
papp, plakatholdere av papir eller papp, postkort, 
gratulasjonskort, beholdere av papir for emballasje, 
pappesker, papirposer og -sekker, klistremerker 
(skrivesaker), servietter og lommetørklær av papir, 
modeller og figurer laget av papir, festpapirposer, papir, 
papp, innpakningspapir, papirkort, papirbokser, 
skrivesaker, trykksaker, materiale til bokbinding, 
fotografier, papirvarer og skrivesaker, kort, bilder, 
skrivemaskiner og kontorutstyr, gummi og plast til bruk i 
produksjon, tetnings- og isolasjonsmateriale, 
klebemidler til papirvarer eller husholdningsformål, 
materiell til kunstnere, pensler, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater), 
plastmaterialer for emballasje, trykktyper, klisjeer, 
bæreposer av plast, trykte telefon-, faks-, e-post- og 
nettsidekataloger, trykte markedsførings- og 
reklamemateriell, trykte annonser, brukerhåndbøker, 
elektriske apparater for kjøkkenet, elektriske 
barberhøvler og barbermaskiner, elektriske 
tannbørster, batterier, batteriladere, magnetiske og 
ikke-magnetisk kodede kort, husholdnings- og 
kjøkkenutstyr, kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og 
fotografi så vel som i landbruk og jordbruk, maling, 
fernisser og lakk, produkter til personlig hygiene, såper, 
parfymevarer, kosmetikk, hår- og kroppslotion, eteriske 
oljer, rengjørings- og blekemidler, smøremidler, 
drivstoff, farmasøytiske, veterinær- og sanitære 
preparater, jernvarer og små gjenstander av metall, 
elektriske apparater til kjøkkenet, elektriske apparater 
til husholdningsrengjøring, elektriske apparater for 
personlig hygiene og maskinverktøy, bestikk, 
barberhøvel og håndverktøy, fotografiske, 
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kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
briller og solbriller, kirurgiske og medisinske apparater 
og instrumenter, apparater for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering , 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøy, skytevåpen, 
fyrverkeri, sølvtøy, edle metaller, juvelervarer, 
edelstener, læretuier for elektroniske enheter, lærplagg, 
lærbelter, lommebøker, lærholdere, paraplyer, tau, 
snor, nett og garn, telt, garn og tråder for tekstil bruk, 
dameskredderartikler, tekstiler, klær, fottøy, hodeplagg, 
blonder og broderier, knapper, bånd og sløyfer, 
strikkepinner og nåler, kunstige blomster, sportsartikler, 
matvarer og drikkevarer, kjøtt, fisk, fjærfe, konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, syltetøy og 
fruktsauser, egg, melk og melkeprodukter, spiselige 
oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, brød og 
kaker, krydderier, ferske frukter og grønnsaker, øl, 
mineralvann, fruktjuicer og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, alkoholholdige drikker, friske blomster, tørkede 
blomster, tobakk, artikler for røkere, fyrstikker, som 
også gjør det mulig for kunder på en hensiktsmessig 
måte å se på og kjøpe disse varene fra et generelt 
handelsnettsted og i et grossistutsalg, en generell 
varekatalog via postordre eller ved hjelp av 
telekommunikasjon og fra detaljhandelsutsalg; 
sekretærtjenester; tilveiebringelse av statistisk 
forretningsinformasjon; organisering av utstillinger for 
kommersielle eller reklameformål; 
forretningsassistanse knyttet til utarbeidelse og utleie 
av adresselister; etterforskning av forretninger; 
forretningsadministrasjonstjenester for behandling av 
salg gjort på internett; henvisningstjenester og 
personalplassering for forretninger; import-
eksportklareringsagenturer (import- og 
eksportagenturer); import-eksportklareringsagenturer 
(tollklarering); agenturer for avisabonnement; 
reproduksjon av dokumenter; transkripsjon (inkludert 
skriving på eller med sjablongpapir); utleie av 
kontorutstyr; administrasjon av kunderelasjoner; 
bedriftsadministrasjonstjenester knyttet til elektronisk 
handel; bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter knyttet til sponsorprogrammer; 
regnskapstjenester; veldedige tjenester, nemlig 
organisering og gjennomføring av frivillige programmer 
og samfunnstjenesteprosjekter; utleie av salgsstander; 
tilveiebringelse av informasjon om kommersielle og 
forretningskontakter; søkemotoroptimalisering; 
optimalisering av trafikk på nettsteder; betaling per 
klikk-annonsering; kommersielle formidlingstjenester; 
forretningsadministrasjon for frilans tjenestetilbydere; 
forhandlinger og inngåelse av kommersielle 
transaksjoner for tredjeparter; oppgradering og 
vedlikehold av data i databaser; 
forretningsprosjektledelse for byggeprosjekter; 
tilveiebringe forretningsinformasjon via et nettsted; 
markedsføring av varer og tjenester gjennom sponsing 
av sportsbegivenheter; innkjøpstjenester; 
anskaffelsestjenester for andre; kommersiell handels- 
og forbrukerinformasjonstjenester; datastyrt 
datainnsamlingstjeneste ved salgsstedet; fremme salg 
av varer og tjenester for andre ved å tildele poeng for 
kredittkortbruk eller ved bruk av mobil finansiell 
softwareapplikasjon; utvikling og koordinering av 
frivillige prosjekter for veldedige organisasjoner; 
salgsfremmende informasjon og rådgivningstjenester 
gitt til medlemmer, abonnenter og brukere av 
insentivlojalitetsordninger og belønningsprogrammer; 
salgsfremmende tjenester i form av bonusprogrammer 
for kjøp av utvalgte varer og tjenester, inkludert 
tilveiebringelse av fordeler i forbindelse med 
miljøbevisste kjøp og livsstilsvalg; forretningsledelse av 
en transportflåte; : tilveiebringe en online markedsplass 
for kjøpere og selgere av blokkjedebaserte ikke-
fungible eiendeler og ikke-fungible tokens; drifte online 
markedsplasser med virtuelle og digitale valutaer og 
samleobjekter og blokkjedebaserte ikke-fungible 
eiendeler og ikke-fungible tokens; tilveiebringe et 
nettsted med en online markedsplass for salg og 
handel med virtuelle varer; reklametjenester for 

tredjeparter innen ikke-fungible tokens og digitale 
eiendeler; reklame for finansielle instrumenter og 
finansielle tjenester knyttet til ikke-fungible tokens, 
digitale eiendeler og transaksjoner av virtuelle og 
digitale valutaer; forretningsrådgivning og 
tilveiebringelse av teknisk informasjon og råd innen 
forretningsstyring av digitale eiendeler; innsamling og 
systematisering av forretningsdata relatert til ikke-
fungible tokens, andre digitale eiendeler og 
transaksjoner av virtuelle og digitale valutaer; 
innsamling, søk, kompilering, systematisering, analyse, 
behandling, styring og verifisering av forretningsdata 
relatert til ikke-fungible tokens, andre digitale eiendeler 
og transaksjoner av virtuelle og digitale valutaer; 
tilveiebringe tjenester knyttet til samleobjekter for 
digitale eiendeler, nemlig drift av en online 
markedsplass for transaksjoner og registertjenester ved 
bruk av blokkjedebasert programvareteknologi og 
smartkontrakter for digitale eiendeler; informasjons-, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester alle relatert til de 
forannevnte tjenestene. 

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

eiendeler og digitale varetransaksjoner ved bruk av 
blokkjedeteknologi; autentisering og verifisering av data 
innen kunstverk, ikke-fungible tokens og digitale 
medier, ved bruk av blokkjedeteknologi; tilbeiebringe 
ikke-nedlastbar programvare for en online 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer; 
tilveiebringe et nettsted som inneholder informasjon om 
ikke-fungible tokens, digitale medier og kunstverk; 
datatjenester, nemlig opprettelse av en online plattform 
for overføring og utveksling av virtuelle digitale 
valutaer, og digitale eiendeler i markedstransaksjoner; 
datatjenester, nemlig opprettelse av en online plattform 
for salg og innsamling av penger for bedrifter gjennom 
bruk av virtuelle og digitale valutaer og digitale 
eiendeler; teknologisk rådgivning innen virtuelle og 
digitale valutaer og ikke-fungible tokens; tilveiebringe 
teknologiinformasjon innen virtuelle og digitale valutaer 
og ikke-fungible tokens; design av dataprogramvare for 
å fasilitere transaksjoner av virtuelle og digitale valutaer 
og ikke-fungible tokens; design av online plattformer for 
å fasilitere transaksjoner av virtuelle og digitale valutaer 
og ikke-fungible tokens; design av digitale kunstverk og 
bilder for kommersiell bruk; tilveiebringe  ikke-
nedlastbar programvare for å lage, avtale, utføre, 
administrere og gjennomføre smartkontrakter; 
tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare i form 
av, eller for å samhandle med, smartkontrakter for å 
tilrettelegge for handel med virtuelle og digitale 
valutaer, blokkjede-tokens og andre digitale eiendeler 
på en handelsplattform; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar programvare for å gjøre det 
mulig for brukere elektronisk å opprette, utveksle, lagre, 
sende, motta, akseptere og overføre, ikke-fungible 
tokens og andre digitale eiendeler basert på 
blokkjedeteknologi og smartkontrakter; 
applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for å muliggjøre bygging av applikasjoner 
på blokkjeden og interaksjon med blokkjede-
smartkontrakter; plattform som en tjeneste (PaaS) med 
blokkjedebaserte smartkontrakter som kan avtales og 
utføres automatisk; tilveiebringe online, ikke-nedlastbar 
programvare for å muliggjøre transaksjoner i virtuelle 
og digitale valutaer, ikke-fungible tokens og relaterte 
eiendeler ved bruk av blokkjede, smartkontrakter og 
relaterte teknologier; konsultasjons-, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til de forannevnte 
tjenestene. 

  Klasse 45   Personlige og sosiale tjenester ytet av andre for å 
dekke behovene til enkeltpersoner, nemlig personlige 
shopper-tjenester, ikke-medisinske personlige 
pleietjenester for andre i form av planlegging, 
organisering, koordinering, tilrettelegging og assistanse 
av enkeltpersoner for å utføre daglige oppgaver, 
personlig påminnelsestjenester, personlige 
livvakttjenester, sosial eskortering; konsulenttjenester 
knyttet til sosial planlegging, anstand (chaperoning), 
personlig introduksjonsbyråtjenester, huspass, 
barnevakt, kjæledyrpass, detektivbyråer, 
begravelsesbyråtjenester, horoskoptjenester; 
sosialarbeid; datingtjenester; juridiske tjenester; 
registreringstjenester for domenenavn (juridiske 
tjenester); vakt- og sikkerhetstjenester; personlige 
sikkerhetstjenester; utleie og/eller leasing av safer; 
utleie av klær; tilveiebringe beskyttelsestjenester 
gjennom elektriske sentralstasjoner for inntrengere, 
innbruddstyver og brannbeskyttelsessystemer; 
innbrudds- og tyverialarmovervåkingstjenester, brann- 
og flomdeteksjonsutstyrs- og 
alarmovervåkingstjenester; lisensiering av digitale data, 
stillbilder, levende bilder, lyd og tekst; opprettelse, 
kompilering og vedlikehold av et register over 
domenenavn; bagasjeinspeksjon for sikkerhetsformål; 
tjenester for personlig bakgrunnsundersøkelse; 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
enkeltpersoner; begravelsestjenester; online sosiale 
nettverkstjenester; utslipp av duer for spesielle 
anledninger; balsameringstjenester; tilveiebringe 
autentisering av personlig identifiseringsinformasjon 
[identifikasjonsverifiseringstjenester], herunder ved 
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bruk av biometri, ansiktsgjenkjenning, 
fingeravtrykkautentisering, stemmegjenkjenning og 
andre typer autentisering basert på måling og analyse 
av unike fysiske eller atferdsmessige egenskaper; 
sikkerhets-, rednings og håndhevingstjenester; 
sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av materiell 
eiendom og enkeltpersoner; astrologiske og åndelige 
tjenester; detektivtjenester; begravelsestjenester; 
religiøse tjenester; utleie av klær; utleie av sikkerhets-, 
rednings og håndhevingsutstyr; sikkerhetstjenester; 
sikkerhetstjenester for offentlige arrangementer; 
personlige og sosiale tjenester levert av andre for å 
møte behovene til enkeltpersoner; tilveiebringelse av 
smartkontrakttjenester ved bruk av dataprotokoller for å 
lette, verifisere eller håndheve forhandlingen eller 
utførelsen av en kontrakt (juridiske tjenester); 
tilveiebringelse og utforming av smartkontrakter som 
distribueres og utføres på offentlige blokkjeder eller 
sikre og pålitelig infrastruktur (juridiske tjenester); 
juridiske tjenester knyttet til forhandling av kontrakter 
og smartkontrakter for andre; juridiske tjenester, nemlig 
smartkontraktsanalysetjenester; brukerautentiserings- 
og verifiseringstjenester for e-handelstransaksjoner; 
forskriftsmessig samsvarsrådgivning innen digital 
valuta, virtuell valuta, digital og blokkjede-eiendeler, 
digitaliserte eiendeler, digitale tokens og ikke-fungible 
tokens; brukerautentiseringstjenester ved bruk av 
blokkjedeteknologi; verifiseringstjenester for 
bedriftsidentifikasjon; 
identifikasjonsverifiseringstjenester; 
brukerverifiseringstjenester; konsultasjons-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til de 
forannevnte tjenestene. 
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(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205827 
(220) Inndato: 2022.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor, NJ07030 
HOBOKEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Brennevin; druelikør. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322956 
(151) Reg.dato.: 2022.07.22 
(210) Søknadsnr.: 202205828 
(220) Inndato: 2022.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor, NJ07030 
HOBOKEN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Brennevin; druelikør. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322957 
(151) Reg.dato.: 2022.07.24 
(210) Søknadsnr.: 202209982 
(220) Inndato: 2022.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VULTERIA AS, c/o Kristin Melsom Elisenbergveien 18, 
0265 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare. 
  Klasse 42   IT-tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322958 
(151) Reg.dato.: 2022.07.24 
(210) Søknadsnr.: 202204858 
(220) Inndato: 2022.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRISENSE AS, Damsgårdsveien 163A, 5160 
LAKSEVÅG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for skybaserte 

datatjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322959 
(151) Reg.dato.: 2022.07.24 
(210) Søknadsnr.: 202206714 
(220) Inndato: 2022.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for forebygging 

og/eller behandling av luftveissykdommer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322960 
(151) Reg.dato.: 2022.07.24 
(210) Søknadsnr.: 202206711 
(220) Inndato: 2022.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for forebygging 

og/eller behandling av luftveissykdommer. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 322961 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202201182 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ECONA, Postboks 1869 Vika, 0124 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

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

[nedlastbare]; dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare]; nedlastbare utdanningsmedier. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; 
kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); bøker; fagtidsskrifter; notisbøker. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; fagforeningsvirksomhet, nemlig 
rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer 
knyttet til lønns- og arbeidsforhold; 
yrkesveiledningstjenester; administrasjon av 
medlemskapsordninger; ansettelsesveiledning og - 
rådgivningstjenester; rådgivning vedrørende 
forretningsorganisering og -ledelse inkludert 
personalledelse; informasjon og rådgivning vedrørende 
arbeidslivsrelaterte sosiale og økonomiske forhold i 
samfunnet; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
arbeidslivsrelaterte styringsprosesser i samfunnet samt 
fremgangsmåte i særskilte saker; tester for fastlegging 
av fagkompetanse; Rekruttering av personell og 
Rådgivning vedrørende personellrekruttering. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
rådgivningstjenester relater til forsikring og 
Rådgivningstjenester i forbindelse med 
pensjonssparing. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og 
kursvirksomhet; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser og seminarer; utgivelser av 
bøker og trykksaker; rådgivningstjenester vedrørende 
utdanning; Utarbeidelse [skriving] av podcaster; 
Tilveiebringe nettbasert informasjon og nyheter innen 
arbeidsopplæring; Tilveiebringe nettbasert opplæring. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; design 
og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; politisk lobbyvirksomhet; 
arbeidslivsrelatert informasjon og rådgivningstjenester 
relatert til arbeidslivspolitikk, valg, lovgivning, og 
statsstyre; informasjon og rådgivning om 
arbeidslivspolitiske standpunkter og virkemidler for 
styring av landet; informasjonsvirksomhet om 
deltakelse i arbeidslivspolitiske beslutningsprosesser 
og offentlig myndigheter; meglingstjenester innen 
arbeidsliv; fri rettshjelp; Gjennomgåelse av standarder 
og praksis for å sikre oppfyllelse av lover og forskrifter; 
Meklingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322962 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202201186 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ECONA, Postboks 1869 Vika, 0124 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare]; dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare]; nedlastbare utdanningsmedier. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; 
kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); bøker; fagtidsskrifter; notisbøker. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; fagforeningsvirksomhet, nemlig 
rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer 
knyttet til lønns- og arbeidsforhold; 
yrkesveiledningstjenester; administrasjon av 
medlemskapsordninger; ansettelsesveiledning og - 
rådgivningstjenester; rådgivning vedrørende 
forretningsorganisering og -ledelse inkludert 
personalledelse; informasjon og rådgivning vedrørende 
arbeidslivsrelaterte sosiale og økonomiske forhold i 
samfunnet; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
arbeidslivsrelaterte styringsprosesser i samfunnet samt 
fremgangsmåte i særskilte saker; tester for fastlegging 
av fagkompetanse; Rekruttering av personell og 
Rådgivning vedrørende personellrekruttering. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
rådgivningstjenester relater til forsikring og 
Rådgivningstjenester i forbindelse med 
pensjonssparing. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og 
kursvirksomhet; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser og seminarer; utgivelser av 
bøker og trykksaker; rådgivningstjenester vedrørende 
utdanning; Utarbeidelse [skriving] av podcaster; 
Tilveiebringe nettbasert informasjon og nyheter innen 
arbeidsopplæring; Tilveiebringe nettbasert opplæring. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; design 
og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; politisk lobbyvirksomhet; 
arbeidslivsrelatert informasjon og rådgivningstjenester 
relatert til arbeidslivspolitikk, valg, lovgivning, og 
statsstyre; informasjon og rådgivning om 
arbeidslivspolitiske standpunkter og virkemidler for 
styring av landet; informasjonsvirksomhet om 
deltakelse i arbeidslivspolitiske beslutningsprosesser 
og offentlig myndigheter; meglingstjenester innen 
arbeidsliv; fri rettshjelp; Gjennomgåelse av standarder 
og praksis for å sikre oppfyllelse av lover og forskrifter; 
Meklingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322963 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202201183 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ECONA, Postboks 1869 Vika, 0124 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare]; dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare]; nedlastbare utdanningsmedier. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; 
kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); bøker; fagtidsskrifter; notisbøker. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; fagforeningsvirksomhet, nemlig 
rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer 
knyttet til lønns- og arbeidsforhold; 
yrkesveiledningstjenester; administrasjon av 
medlemskapsordninger; ansettelsesveiledning og - 
rådgivningstjenester; rådgivning vedrørende 
forretningsorganisering og -ledelse inkludert 
personalledelse; informasjon og rådgivning vedrørende 
arbeidslivsrelaterte sosiale og økonomiske forhold i 
samfunnet; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder 
arbeidslivsrelaterte styringsprosesser i samfunnet samt 
fremgangsmåte i særskilte saker; tester for fastlegging 
av fagkompetanse; Rekruttering av personell og 
Rådgivning vedrørende personellrekruttering. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
rådgivningstjenester relater til forsikring og 
Rådgivningstjenester i forbindelse med 
pensjonssparing. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og 
kursvirksomhet; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser og seminarer; utgivelser av 
bøker og trykksaker; rådgivningstjenester vedrørende 
utdanning; Utarbeidelse [skriving] av podcaster; 
Tilveiebringe nettbasert informasjon og nyheter innen 
arbeidsopplæring; Tilveiebringe nettbasert opplæring. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; design 
og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; politisk lobbyvirksomhet; 
arbeidslivsrelatert informasjon og rådgivningstjenester 
relatert til arbeidslivspolitikk, valg, lovgivning, og 
statsstyre; informasjon og rådgivning om 
arbeidslivspolitiske standpunkter og virkemidler for 
styring av landet; informasjonsvirksomhet om 
deltakelse i arbeidslivspolitiske beslutningsprosesser 
og offentlig myndigheter; meglingstjenester innen 
arbeidsliv; fri rettshjelp; Gjennomgåelse av standarder 
og praksis for å sikre oppfyllelse av lover og forskrifter; 
Meklingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322964 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201603895 
(220) Inndato: 2016.03.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Bentley Motors Limited, Pyms Lane, CW13PL CREWE, 

Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Landkjøretøy; motorkjøretøyer til bruk på land; 

snøkjettinger for hjul til motoriserte landkjøretøy; dekk 
for motoriserte landkjøretøyer; dekk av massivgummi 
for motoriserte landkjøretøyer; pneumatiske dekk for 
landkjøretøyer; lettmetallhjul for motoriserte 
landkjøretøyer; skvettlapper for motoriserte 
landkjøretøyer; ratt for motoriserte landkjøretøyer; 
bilsikkerhetsseter for barn; sminkespeil for motoriserte 
landkjøretøyer; stigtrinn for motoriserte landkjøretøyer; 
bagasjenett for motoriserte landkjøretøyer; signalhorn 
for motoriserte landkjøretøyer; tyverialarmer og -utstyr 
for landkjøretøyer; innfatninger for frontlys for 
landkjøretøyer; ryggealarm for motoriserte 
landkjøretøyer; skistativ for bruk på motoriserte 
landkjøretøyer; komponenter til bremser for motoriserte 
landkjøretøyer; girkuler for motoriserte landkjøretøyer; 
ventilasjonsgitter for landkjøretøyer; trepaneler for 
motoriserte landkjøretøyer; deksel for høyttaleråpninger 
i landkjøretøyer; bensintanker for landkjøretøyer; lokk 
for bensintanker i landkjøretøyer; sigarett- og 
sigartennere for landkjøretøyer; låseinnretning for 
bensintanker for landkjøretøyer; sentrallåsinnretninger 
for landkjøretøyer; speil for landkjøretøyer, bakspeil for 
landkjøretøyer; hodestøtter for landkjøretøyer; 
setebelter for landkjøretøyer, sikkerhetsbelter for 
landkjøretøyer; vindusviskere, vindusspylere, 
vindusviskerblader og vindusviskerarmer for 
landkjøretøyer; utstyr, deler og tilbehør til alle de 
ovennevnte varene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322965 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202208312 
(220) Inndato: 2022.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

EE6 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sportsbiler; Biler; Motorer for landkjøretøyer; Sykler; 
Hjulringer for kjøretøyer; Vannfartøyer; Ratt for 
kjøretøyer; Elektriske kjøretøyer; Sykkelbiler; 
Motorsykler; Kjøretøy; Motoriserte kjøretøy; 
Landkjøretøy; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Hjulaksler; Karosserier; Bremsesko og bremsebånd for 
kjøretøyer; Bremseklaver, bremsesystemer, 
støtfangere, koblinger, differensialer, drev, akslinger, 
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motorer, utvekslingsgirvelger, girkasse, drivaksler, 
hydrauliske sylindre og motorer, koblinger, bærelager, 
alt for kjøretøy; Bunnrammer for kjøretøyer; Manuelle 
og servostyringsapparater, sikkerhetsbelter, seter, 
soltak, rattstammer, alt for kjøretøy; Hjulnav for 
kjøretøyer; Hjul for kjøretøyer; Deflektorer, 
retningsvisere, dører, luker, møbeltrekk, dørhåndtak, 
horn, speil, bagasjebærere, skistativer, skjermer, snø- 
eller sklikjettinger, hodestøtter, sikkerhetsbelter, 
sikkerhetsseter for barn, skvettlapper, takstativ, 
støtdempere, fjærer, stabilisatorer, startere, ratt, 
styrekoblinger, fjæringer, torsjonsstenger, stenger, 
vinduer, vindusheismekanismer, vindusviskere, alt for 
kjøretøy; Armlener for kjøretøy; Blyvekter for 
balansering av kjøretøyhjul; Beskyttelsesdeksler, 
radiatorgitter, væskebeholdere, oppbevaringsbokser og 
-bokser, reservehjulsbærere, alle deler av kjøretøy; 
Karosseripaneler for kjøretøy; Deler og tilbehør til 
kjøretøy, spesielt motorkjøretøyer og elektriske 
kjøretøy. 

  Klasse 28   Lekebiler; Lekekjøretøy; Forminskede modeller av 
kjøretøyer; Modellbyggesett; Lekesykler; Sparkesykkel 
[leketøy]; Jigsaw puslespill; Droner [leketøy]; Smarte 
leker; Spillkort; Sportsutstyr; Rullebrett; Tivoliapparater; 
Spillehallmaskiner; Elektriske fornøyelsesbiler; In-line 
skøyter; Golfballholder; Apparater for 
kroppsoppbygging; Apparater for fysiske øvelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322966 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202208314 
(220) Inndato: 2022.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

EE9 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sportsbiler; Biler; Motorer for landkjøretøyer; Sykler; 
Hjulringer for kjøretøyer; Vannfartøyer; Ratt for 
kjøretøyer; Elektriske kjøretøyer; Sykkelbiler; 
Motorsykler; Kjøretøy; Motoriserte kjøretøy; 
Landkjøretøy; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Hjulaksler; Karosserier; Bremsesko og bremsebånd for 
kjøretøyer; Bremseklaver, bremsesystemer, 
støtfangere, koblinger, differensialer, drev, akslinger, 
motorer, utvekslingsgirvelger, girkasse, drivaksler, 
hydrauliske sylindre og motorer, koblinger, bærelager, 
alt for kjøretøy; Bunnrammer for kjøretøyer; Manuelle 
og servostyringsapparater, sikkerhetsbelter, seter, 
soltak, rattstammer, alt for kjøretøy; Hjulnav for 
kjøretøyer; Hjul for kjøretøyer; Deflektorer, 
retningsvisere, dører, luker, møbeltrekk, dørhåndtak, 
horn, speil, bagasjebærere, skistativer, skjermer, snø- 
eller sklikjettinger, hodestøtter, sikkerhetsbelter, 
sikkerhetsseter for barn, skvettlapper, takstativ, 
støtdempere, fjærer, stabilisatorer, startere, ratt, 
styrekoblinger, fjæringer, torsjonsstenger, stenger, 
vinduer, vindusheismekanismer, vindusviskere, alt for 
kjøretøy; Armlener for kjøretøy; Blyvekter for 
balansering av kjøretøyhjul; Beskyttelsesdeksler, 
radiatorgitter, væskebeholdere, oppbevaringsbokser og 
-bokser, reservehjulsbærere, alle deler av kjøretøy; 
Karosseripaneler for kjøretøy; Deler og tilbehør til 
kjøretøy, spesielt motorkjøretøyer og elektriske 
kjøretøy. 

  Klasse 28   Lekebiler; Lekekjøretøy; Forminskede modeller av 

kjøretøyer; Modellbyggesett; Lekesykler; Sparkesykkel 
[leketøy]; Jigsaw puslespill; Droner [leketøy]; Smarte 
leker; Spillkort; Sportsutstyr; Rullebrett; Tivoliapparater; 
Spillehallmaskiner; Elektriske fornøyelsesbiler; In-line 
skøyter; Golfballholder; Apparater for 
kroppsoppbygging; Apparater for fysiske øvelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322967 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202209022 
(220) Inndato: 2022.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SINTEF DIGITAL AS, Strindvegen 4, 7034 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Arrangering og gjennomføring av handelsmesser; 
arrangering og gjennomføring av bransjemesser; 
bedriftsnettverksbygging.  

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av vitenskapelige konferanser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322968 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202208315 
(220) Inndato: 2022.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

EF8 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sportsbiler; Biler; Motorer for landkjøretøyer; Sykler; 
Hjulringer for kjøretøyer; Vannfartøyer; Ratt for 
kjøretøyer; Elektriske kjøretøyer; Sykkelbiler; 
Motorsykler; Kjøretøy; Motoriserte kjøretøy; 
Landkjøretøy; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Hjulaksler; Karosserier; Bremsesko og bremsebånd for 
kjøretøyer; Bremseklaver, bremsesystemer, 
støtfangere, koblinger, differensialer, drev, akslinger, 
motorer, utvekslingsgirvelger, girkasse, drivaksler, 
hydrauliske sylindre og motorer, koblinger, bærelager, 
alt for kjøretøy; Bunnrammer for kjøretøyer; Manuelle 
og servostyringsapparater, sikkerhetsbelter, seter, 
soltak, rattstammer, alt for kjøretøy; Hjulnav for 
kjøretøyer; Hjul for kjøretøyer; Deflektorer, 
retningsvisere, dører, luker, møbeltrekk, dørhåndtak, 
horn, speil, bagasjebærere, skistativer, skjermer, snø- 
eller sklikjettinger, hodestøtter, sikkerhetsbelter, 
sikkerhetsseter for barn, skvettlapper, takstativ, 
støtdempere, fjærer, stabilisatorer, startere, ratt, 
styrekoblinger, fjæringer, torsjonsstenger, stenger, 
vinduer, vindusheismekanismer, vindusviskere, alt for 
kjøretøy; Armlener for kjøretøy; Blyvekter for 
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balansering av kjøretøyhjul; Beskyttelsesdeksler, 
radiatorgitter, væskebeholdere, oppbevaringsbokser og 
-bokser, reservehjulsbærere, alle deler av kjøretøy; 
Karosseripaneler for kjøretøy; Deler og tilbehør til 
kjøretøy, spesielt motorkjøretøyer og elektriske 
kjøretøy. 

  Klasse 28   Lekebiler; Lekekjøretøy; Forminskede modeller av 
kjøretøyer; Modellbyggesett; Lekesykler; Sparkesykkel 
[leketøy]; Jigsaw puslespill; Droner [leketøy]; Smarte 
leker; Spillkort; Sportsutstyr; Rullebrett; Tivoliapparater; 
Spillehallmaskiner; Elektriske fornøyelsesbiler; In-line 
skøyter; Golfballholder; Apparater for 
kroppsoppbygging; Apparater for fysiske øvelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322969 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202206411 
(220) Inndato: 2022.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 REMA 1000 AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 

nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet 
og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is [frossent vann]. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til bakerivarer; 
Detaljhandelstjenester, både fysisk og via nett, av 
dagligvarer, mat, alkoholholdig og ikke-alkoholholdig 
drikke, ris, pasta, mel, brød, melk, korn, salt, gjær, kjøtt, 
grønnsaker, sukker, sjokolade, friske frukter, malt, 
bakepulver, iskrem, kaker, boller; Salg av dagligvarer, 
mat, alkoholholdig og ikke-alkoholholdig drikke, ris, 
pasta, mel, brød, melk, pålegg, korn, salt, gjær, kjøtt, 
grønnsaker, sukker, sjokolade, friske frukter, malt, 
bakepulver, iskrem, kaker, boller. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; Kafé-, 
kafeteria- og restauranttjenester; takeawaytjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322970 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202207429 
(220) Inndato: 2022.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Grade AB, VEGAGATAN 8, 11329 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Inbrand AB, Stortorget 9, 21122 MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare publikasjoner innen kandidaterfaring, 
ansettelse og rekruttering av ansatte, intervju og 
vurdering; elektroniske undervisningspublikasjoner; 
nedlastbart interaktivt instruksjons- og 
undervisningsmateriell; multimedia presentasjoner; 
dataprogramvareplattformer, innspilt eller nedlastbare; 
E-læringsplattformer; dataprogrammer; programvare 
for menneskelige ressurser; programvare for ansattes 
engasjement; programvare for 
medarbeidertilfredshetsundersøkelser; programvare til 
datamaskin; dataprogramvareapplikasjoner. 

  Klasse 16   Trykt materiell; undervisningsmateriell [unntatt 
apparater]. 

  Klasse 35   Konsulenttjenester knyttet til personal- og 
organisasjonsutvikling; konsultasjoner innen 
personaladministrasjon; talent management; 
databehandling og dataanalysetjenester, nemlig 
dataanalyse av forretningsdata, rekruttering og 
talentledelse; utvikling av rekrutterings- og 
talentstyringstjenester; forretningsrådgivning; 
sammenstilling og analyse av informasjon og data 
vedrørende menneskelige ressurser. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av nettbaserte ikke-nedlastbare 
publikasjoner; tilveiebringelse og organisering av 
seminarer, konferanser, utdanningsprogrammer og 
workshops; fjernundervisningstjenester levert online; 
opplæringssystemer, nemlig LMS-plattformer, e-læring 
og/eller elektroniske fjernkommunikasjonskanaler; 
interaktiv og/eller ikke-interaktiv opplæring; utvikling av 
e-læringsinnhold. 

  Klasse 42   Utføre produktforskning og produktutvikling innen 
menneskelige ressurser, kandidaterfaring, ansettelse 
og rekruttering av ansatte, intervju og vurdering; 
utvikling av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner 
for rekruttering og talentstyring; utvikling og vedlikehold 
av programvareapplikasjoner; utvikling av 
dataplattformer; dataprogrammering innen e-læring; 
Planlegging og utvikling av informasjonsteknologiske 
løsninger; design, oppdatering, implementering, testing 
og/eller vedlikehold av dataprogramvare og 
nettverksinfrastruktur; plattformtjenester [PaaS] (PaaS); 
software som en tjeneste [SaaS]; rådgivning innen 
implementering og ledelse av undervisningsplattformer; 
utarbeidelse av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322971 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201912077 
(220) Inndato: 2019.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MQ MarQet AB, Box 11919, 40439 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Rengjøring og pleie av stoff, tekstiler, lær, pels og 

varer fremstilt derfra; rengjøring av fottøy; rengjøring av 
hjemmetekstiler; rengjøring av klær; rengjøring av lær; 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon av pelsverk; 
flekkfjerning fra tekstiler; flekkfjerningstjenester; fjerning 
av flekker på lær; skredderier [reparasjon/vedlikehold]; 
søm [reparasjon/vedlikehold]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322972 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201912078 
(220) Inndato: 2019.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MQ MarQet AB, Box 11919, 40439 GÖTEBORG, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Rengjøring og pleie av stoff, tekstiler, lær, pels og 

varer fremstilt derfra; rengjøring av fottøy; rengjøring av 
hjemmetekstiler; rengjøring av klær; rengjøring av lær; 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon av pelsverk; 
flekkfjerning fra tekstiler; flekkfjerningstjenester; fjerning 
av flekker på lær; skredderier [reparasjon/vedlikehold]; 
søm [reparasjon/vedlikehold]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322973 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.09.18, JM, 75897 
(210) Søknadsnr.: 201902749 
(220) Inndato: 2019.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Facebook Technologies, LLC, 1601 Willow Road, 
CA94025 MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9    Batteriladere; batteribokser; effektladings- og 

effektstyringsanordninger for mobile elektroniske 
anordninger; ladestasjoner; ladestativer for mobile 
elektroniske anordninger; sokkelladere for mobile 
elektroniske anordninger; effektbanker; eksterne 
ladere; trådløse ladebokser; oppladbare eksterne 
batteripakker for bruk med mobile elektroniske 
anordninger; ladere for batterier; effektadaptere; 
elektriske adaptere; elektriske og elektroniske 
koblingsdeler; effektadaptere; poser og bokser spesielt 
tilpasset mobile elektroniske anordninger; kofferter, 
ryggsekker og bærebeholdere for mobile elektroniske 
anordninger; beholdere for mobile elektroniske 
anordninger; frontplater; beskyttelsesdeksler og -etuier 
for mobile elektroniske anordninger; beskyttelseshylser 
for mobile elektroniske anordninger; holdere, armbånd, 
klips og bærebeholdere spesielt tilpasset mobile 
elektroniske anordninger; veggfester for montering av 
mobile elektroniske anordninger; stativer for mobile 
elektroniske anordninger; holdere for mobile 
elektroniske anordninger; fjernkontroller for mobile 
elektroniske anordninger; elektriske lyd- og 
høyttalerkabler og -koblingsdeler; deler og passtykker 
til elektroniske kabler; elektriske  

  Klasse 28   Videospillkonsoller; spilleanordninger, mobile 
spilleanordninger, nemlig spillemaskiner med eller uten 
videoutgang for spilling av dataspill og videospill; 
dataspillkonsoller for bruk med en ekstern 
fremvisningsskjerm eller monitor; apparater for 
elektroniske spill bortsett fra de tilpasset for bruk med 
en ekstern fremvisningsskjerm eller monitor; apparater 
for elektroniske spill tilpasset for bruk med en ekstern 
fremvisningsskjerm eller monitor; poser spesielt 
tilpasset håndholdte videospill og videospillkonsoller; 
dataspillkonsoller for spilling av rekreasjonsspill; 
passformede plastfilmer kjent som "hud" for å dekke til 
og beskytte elektroniske spilleapparater, nemlig 
videospillkonsoller og håndholdte videospillenheter; 
spill tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; 
håndholdte spillkonsoller; håndholdte elektroniske spill 
tilpasset for bruk kun med fjernsynsmottakere; 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
videospillemaskiner; LCD-spillemaskiner; beskyttende 
bærebeholdere spesielt tilpasset for håndholdte 
videospill og videospillkonsoller; frittstående 
videospillemaskin; stativer for elektroniske 
spilleapparater, nemlig videospillkonsoller og 
håndholdte videospillenheter; bordenheter for spilling 
av elektroniske spill bortsett fra i forbindelse med et 
fjernsyn eller en datamaskin; 
arkadevideospillemaskiner. 

  Klasse 35   Markedsføringstjenester, reklametjenester og 
salgsfremmende tjenester; levering av 
markedsundersøkelses- og informasjonstjenester; 
promotering av andres varer og tjenester over data- og 
kommunikasjonsnett; forretnings- og reklametjenester; 
tilrettelegging for utveksling og salg av tredjeparters 
tjenester og produkter over data- og 
kommunikasjonsnett; tilveiebringelse av nettbaserte 
markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; 
tilveiebringelse av nettbaserte hjelpemidler for å koble 
selgere med kjøpere; bygging av forretningsnettverk; 
reklame- og informasjonsdistribusjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av klassifisert annonseringsplass over 
internett og kommunikasjonsnett; forhåndsbetalte 
gavekorttjenester, nemlig utstedelse av 
gavekortsertifikater som kan innløses i varer eller 
tjenester; veldedighetstjenester, nemlig promotering av 
alminnelig bevissthet om veldedige, filantropiske, 
frivillige, offentlige og felles tjeneste- og humanitære 
aktiviteter; arrangering av utstillinger og begivenheter 
innen program- og maskinvareutvikling for 
kommersielle formål eller reklameformål; 
foreningstjenester som fremmer interessene til fagfolk 
og bedrifter innen mobil 
programvareapplikasjonsutvikling; nettbasert 
annonsering og promotering av andres varer og 
tjenester over internett; rådgivningstjenester innen 
markedsføring og reklame; arrangering og 
gjennomføring av spesielle begivenheter for 
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kommersielle, salgsfremmende eller reklameformål; 
annonsering via elektroniske medier; arrangering, 
promotering og gjennomføring av utstillinger, messer 
og begivenheter for forretningsformål; 
nettbutikktjenester med virtuell virkelighet- og utvidet 
virkelighetsbaserte hodesett, spill, innhold og digitale 
medier; spredning av reklame for andre over internett 
og kommunikasjonsnett; promotering av andres varer 
og tjenester gjennom distribuering av videoannonsering 
på internett og kommunikasjonsnett; reklametjenester, 
nemlig målretting og optimalisering av nettbasert 
annonsering; forretningsforvaltning; 
forretningsadministrasjon, kontorfunksjoner; 
merkevarerådgivning; utforming av reklamemateriell for 
andre; tilveiebringelse av nettbaserte 
forretningskataloger med andres virksomheter, 
produkter og tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322974 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202000580 
(220) Inndato: 2020.01.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.13 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

DET SKAL GODT GJØRES Å 
SPISE BARE ÉN 

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

 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13 
Skøyen, 0212 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Sjokoladeprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322975 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202208669 
(220) Inndato: 2022.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAMPALL AS, Fregattveien 34, 4077 HUNDVÅG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Booking av reiser. 
  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS]. 
  Klasse 43   Reisebyråtjenester for booking av innkvartering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322976 
(151) Reg.dato.: 2022.07.25 
(210) Søknadsnr.: 202205202 
(220) Inndato: 2022.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Landbruks-, hage- og skogbruksprodukter, korn og 

frø; levende dyr, fugler og fisk; blekksprutben; spiselige 
tyggebein for hunder; tyggebiter for dyr [spiselige]; 
dyrestrø; fersk frukt og grønnsaker; matvarer og 
drikkevarer til dyr, fugler og fisk. 

  Klasse 35   Online- og detaljhandelstjenester for varer til kjæledyr; 
reklametjenester, markedsføring og promotering innen 
salg av produkter på internett; Abonnementsbaserte 
ordreoppfyllingstjenester for detaljhandel og 
engroshandelstjenester innen kjæledyrmat, spiselige 
godsaker og munnpleieprodukter for kjæledyr. 

  Klasse 44   Tilveiebringe online informasjon om dyrepleie; 
formidling av informasjon relatert til veterinærtjenester; 
Veterinærklinikker; veterinærlaboratorier; veterinær-
/dyrepleietjenester; pleie av kjæledyr og 
veterinærvirksomhet; rådgivning i forbindelse med pleie 
av kjæledyr og veterinærvirksomhet; formidling av 
informasjon og råd innen kjæledyrhelse; formidling av  
informasjon og råd innen dyr og kjæledyr knyttet til 
fôring og ernæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322977 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202110867 
(220) Inndato: 2021.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2031.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DXC Technology Company, 1775 Tysons Boulevard, 
VA22102 TYSONS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Infrastruktur som en tjeneste [IaaS] som å tilby og 
styre nettbaserte virtuelle skrivebordsmiljøer gjennom 
bruk av vertsmaskinvare og dataprogramvare; 
Tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare 
for utvikling, styring, og få tilgang til skybaserte 
programvareapplikasjoner og virtualisert programvare, 
og for tilgang til skybaserte tjenester; 
skyomflyttingstjenester i form av omflytting av 
dataprogramvare til skyen for andre; distribusjon av 
dataprogramvare for andre, nemlig installasjon, 
konfigurasjon og testing av programvare; oppdatering 
og installasjon av dataprogramvare for andre; 
tilveiebringe tjenester for dataprogramvare for andre, 
nemlig installasjon, konfigurasjon og administrasjon av 
programvare; administrasjonstjenester for mobile 
enheter, nemlig fjernstyring av mobile enheters 
programvare, tilgang og sikkerhet; hosting av 
dataprogrammer til andre for bruk som en tjeneste av 
brukere på mobile enheter og bærbare datamaskiner; 
tekniske supporttjenester, nemlig feilsøking av 
dataprogramvare og problemer med virtuelle 
skrivebord; tekniske supporttjenester, nemlig 
fjernadministrasjon og administrasjon av nedlastbare 
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applikasjoner; tekniske supporttjenester, nemlig teknisk 
support for nedlastbare applikasjoner, datamaskiner og 
mobile enheter; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; hosting av dataprogrammer for 
andre; design og utvikling av nedlastbare 
mobilapplikasjoner for andre; tilveiebringe online ikke-
nedlastbar programvare som lar brukere på forskjellige 
dataenheter dele virtuelle skrivebord, programvare, 
elektroniske dokumenter og elektroniske data; 
tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare som 
lar brukerne samarbeide om opprettelse av dokumenter 
og dele, administrere, synkronisere og få tilgang til 
elektroniske filer og dokumenter; datatjenester, nemlig 
tilveiebringe tjenester for filtrering og rapportering av 
spam- og skadelig programvare; e -post og 
datakrypteringstjenester; tilveiebringe online ikke-
nedlastbar programvare for nettbasert samarbeid, 
sosialt samarbeid og prosjektledelse; 
datasikkerhetstjenester, nemlig begrensning og kontroll 
av tilgangsrettigheter for brukere av 
databehandlingsressurser for nettsky-, mobil- eller 
nettverksressurser; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare og online ikke-nedlastbar Internet of 
Things (IoT) programvareplattformer alt for å 
distribuere og administrere smarte tilkoblede 
elektroniske enheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322978 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202203332 
(220) Inndato: 2022.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Yuga Labs, Inc., 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, 

FL33146-3108 CORAL GABLES, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer hardware; smartklokker; smartsmykker; 

brilleartikler (eyewear); solbriller;  virtual reality-briller; 
hodetelefoner; hodesett; hodesett for gaming; 
periferiutstyr for dataspill;  etuier til datamaskiner, 
smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett og spillenheter; 
lysdiode (LED)-skilt; neonskilt; blokkjede; kryptovaluta; 
maskinvarelommebok for kryptovaluta; ikke-fungible 
token (NFT) multimediefiler; ikke-fungible token (NFT) 
musikkfiler; ikke-fungible token (NFT) bildefiler; ikke-
fungible token (NFT) videofiler; ikke-fungible token 
(NFT) tekstfiler; ikke-fungible token (NFT) lydfiler; bilde-
, musikk-, lyd-, video- og multimediefiler autentisert av 
ikke-fungible tokens (NFT-er); nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler; datagrafikk; programvare; 
blokkjedeprogramvare;  distribuert 
hovedbokprogramvare; kryptografiprogramvare; 
programvare for bruk med kryptovaluta; programvare 
for bruk med digital valuta; programvare for bruk med 
virtuell valuta; programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-

tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; programvare for distribusjon, handel, 
lagring, sending, mottak, aksept og overføring av 
digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-
tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; programvare for 
desentralisert økonomi; programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; programvare for utvikling av 
desentraliserte applikasjoner;  programvare for 
registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner; programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner; programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; programvare for å utføre og 
registrere økonomiske transaksjoner; distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner;  programvare for elektronisk 
kapitaloverføring; programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok; programvare for bruk som 
elektronisk lommebok; programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker; programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; programvare for elektronisk 
betalingsbehandling; spillprogramvare; virtuell 
virkelighetprogramvare; programvare for å lage NFT-er; 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede; programvare for 
spillutvikling; utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
programvare for blockchain-spill; programvare for 
utvinning av kryptovaluta; programvare for 
kryptovalutafarming; programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; programvare for 
stemmegivning; programvare for sosial nettverking; 
programvareutviklingsverktøy; programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn; 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap; fildelingsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, deling og lagring 
av data og informasjon;  programvare for å overføre, 
dele, motta, laste ned, vise, samhandle med og 
overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk; programvare for e-
handel; e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk; 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner; programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser; programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk; 
programvare for bruk i finansiell handel; programvare 
for bruk i finansiell utveksling; programvare for 
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tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner; 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk; 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett; 
programvare for valutakonvertering.  

  Klasse 14   Smykker; imiterte smykker; armbåndsur, klokker; 
nøkkelkjeder; nøkkelringer. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner; bøker; spillekort; magasiner; 
bilder; plakater; skrivesaker; byttekort.  

  Klasse 18   Bager; ryggsekker; bagasjeartikler; lommebøker.  
  Klasse 24   Tepper i frotté; tepper for utendørsbruk; tepper for 

kjæledyr; tepper til spedbarn; tepper for senger; tepper 
til barnesenger; tepper fylt med polstringsmaterialer; 
tepper fylt med fjær; futon-tepper; strikkede tepper; 
sengetøy og -tepper; silkefylte tepper; vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer; frottésengetepper; 
silketepper; barnetepper; bordtepper; silkesengetepper; 
ederdunstepper; pikniktepper; ulltepper; svøpetepper; 
bomullstepper; sofatepper; reisetepper; frottétepper; 
sengetepper av tekstil; sengetepper av bomull; vatterte 
sengetepper; skotskrutete reisetepper; sengetepper 
laget av syntetiske fibre; vatterte lappetepper fylt med 
dun; sengetepper.  

  Klasse 25   Klær; hatter; hodeplagg; jakker; trøyer (jerseys); 
bukser; skjorter; t-skjorter; jumpere, strikkegensere, 
gensere; treningsgensere; sko; skjerf; joggesko 
(sneakers); sokker. 

  Klasse 27   Ryer; tepper; matter.  
  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; leketøysfigurer; plysjleker; 

actionfigurer; baller; basketballer; spillekort; byttekort 
for spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill; spillenheter; 
mobile spillenheter; underholdningsspillmaskiner; 
spillkonsoller;  spillkontrollere for data- og videospill; 
styrespaker til dataspill; styrespaker for videospill; 
spillmus; spilltastaturer; skateboard; skateboardbrett. 

  Klasse 32   Øl; energidrikker; ikke-alkoholholdige drikkevarer; 
brus og mineralvann (soft drinks).  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikkevarer; vin; sprit; brennevin; 
cocktails.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til computer hardware, 
smartklokker, smartsmykker, brilleartikler (eyewear), 
solbriller, virtual reality-briller, hodetelefoner, hodesett, 
hodesett for gaming, periferiutstyr for dataspill, etuier til 
datamaskiner, smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett 
og spillenheter, lysdiode (LED)-skilt, neonskilt, 
blokkjede, kryptovaluta, maskinvarelommebok for 
kryptovaluta, ikke-fungible token (NFT) multimediefiler, 
ikkefungible token (NFT) musikkfiler, ikke-fungible 
token (NFT) bildefiler, ikke-fungible token (NFT) 
videofiler, ikke-fungible token (NFT) tekstfiler, ikke-
fungible token (NFT) lydfiler, bilde-, musikk-, lyd-, 
video- og multimediefiler autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er), nedlastbare elektroniske 
publikasjoner, digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler, datagrafikk, programvare, 
blokkjedeprogramvare, distribuert 
hovedbokprogramvare, kryptografiprogramvare, 
programvare for bruk med kryptovaluta, programvare 
for bruk med digital valuta, programvare for bruk med 
virtuell valuta, programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer, 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for distribusjon, 
handel, lagring, sending, mottak, aksept og overføring 
av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, 
nytte-tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer, programvare for 
desentralisert økonomi, programvare for å lage og 

utføre smarte kontrakter, programvare for utvikling av 
desentraliserte applikasjoner, programvare for 
registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner, programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner, programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner, programvare for å utføre og 
registrere økonomiske transaksjoner, distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner, programvare for elektronisk 
kapitaloverføring, programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok, programvare for bruk som 
elektronisk lommebok, programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker, programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner, 
programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for elektronisk 
betalingsbehandling, spillprogramvare, virtuell 
virkelighetprogramvare, programvare for å lage NFT-er, 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede, programvare for 
spillutvikling, utviklingsverktøy for spillprogramvare, 
programvare for blockchain-spill, programvare for 
utvinning av kryptovaluta, programvare for 
kryptovalutafarming, programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner, programvare for 
stemmegivning, programvare for sosial nettverking, 
programvareutviklingsverktøy, programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn, 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap, fildelingsprogramvare, 
kommunikasjonsprogramvare, programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk, programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk, programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst, 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, deling og lagring 
av data og informasjon, programvare for å overføre, 
dele, motta, laste ned, vise, samhandle med og 
overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk, programvare for e-
handel, e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk, 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner, programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser, programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk, 
programvare for bruk i finansiell handel, programvare 
for bruk i finansiell utveksling, programvare for 
tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon, programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner, 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk, 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett, 
programvare for valutakonvertering, smykker, imiterte 
smykker, armbåndsur, klokker, nøkkelkjeder, 
nøkkelringer, trykte publikasjoner, bøker, spillekort, 
magasiner, bilder, plakater, skrivesaker, byttekort, 
bager, ryggsekker, bagasjeartikler, lommebøker, tepper 
i frotté, tepper for utendørsbruk, tepper for kjæledyr, 
tepper til spedbarn, tepper for senger, tepper til 
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barnesenger, tepper fylt med polstringsmaterialer, 
tepper fylt med fjær, futon-tepper, strikkede tepper, 
sengetøy og -tepper, silkefylte tepper, vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer, frottésengetepper, 
silketepper, barnetepper, bordtepper, silkesengetepper, 
ederdunstepper, pikniktepper, ulltepper, svøpetepper, 
bomullstepper, sofatepper, reisetepper, frottétepper, 
sengetepper av tekstil, sengetepper av bomull, vatterte 
sengetepper, skotskrutete reisetepper, sengetepper 
laget av syntetiske fibre, vatterte lappetepper fylt med 
dun, sengetepper, klær, hatter, hodeplagg, jakker, 
trøyer (jerseys), bukser, skjorter, t-skjorter, jumpere, 
strikkegensere, gensere, treningsgensere, sko, skjerf, 
joggesko (sneakers), sokker, ryer, tepper, matter, leker, 
spill og leketøy, leketøysfigurer, plysjleker, 
actionfigurer, baller, basketballer, spillekort, byttekort 
for spill, håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill, spillenheter, 
mobile spillenheter, underholdningsspillmaskiner, 
spillkonsoller, spillkontrollere for data- og videospill, 
styrespaker til dataspill, styrespaker for videospill, 
spillmus, spilltastaturer, skateboard, skateboardbrett, 
øl, energidrikker, ikkealkoholholdige drikkevarer, brus 
og mineralvann (soft drinks), alkoholholdige 
drikkevarer, vin, sprit, brennevin, cocktails; annonse- 
og reklametjenester; markedsføringstjenester; 
markedsundersøkelser; markedsføringstjenester; 
bedriftskonsulenttjenester; legge til rette for utveksling 
og salg av produkter og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilby online 
fasiliteter for å koble kjøpere med selgere; tilveiebringe 
en online markedsplass; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for digitale eiendeler, digitale tokens, 
kryptotokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, kryptosamleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av digitale varer autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er); tilveiebringe en online markedsplass 
for å leie, låne og handle digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for digitale 
eiendeler, digitale tokens, kryptotokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; tilveiebringe en virtuell 
markedsplass for kjøpere og selgere av digitale varer 
autentisert av ikke-fungible tokens (NFT-er); 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for å leie, låne og 
handle ikke-fungible tokens (NFT-er); legge til rette for 
utveksling og salg av tjenester og produkter fra 
tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe online markedsplasser for selgere av varer 
og/eller tjenester; auksjonstjenester; 
stemmegivningstjenester; fremme andres varer og 
tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester; finansielle 
transaksjonstjenester; finansielle utvekslingstjenester; 
banktjenester; kryptovalutatjenester; digitale 
valutatjenester;  elektroniske valutatjenester; virtuelle 
valutatjenester; utvekslingstjenester for kryptovaluta; 
tjenester for handel med kryptovaluta; 
betalingsbehandling av kryptovaluta; elektroniske 
betalingstjenester; elektroniske lommeboktjenester; 
valutavekslingstjenester; valutahandelstjenester; 
betalingsbehandlingstjenester; lånetjenester; 
opprettelse og utstedelse av digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
distribusjon, handel, utlån, utveksling, lagring og 
overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe finansiell informasjon; tilveiebringe 
informasjon innen feltene digitale eiendeler, digitale 

tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; finansielle anliggender, nemlig 
økonomistyring, finansiell planlegging, finansiell 
prognose, finansiell porteføljehåndtering og finansiell 
analyse og konsultasjon; finansiell informasjon 
tilveiebragt på elektronisk måte; meglertjenester; 
valutahandelstjenester; 
investeringsforvaltningstjenester; betalingstjenester for 
elektronisk handel; blokkjedebaserte 
betalingsverifiseringstjenester. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon; 
kringkastingstjenester; elektroniske meldingstjenester; 
streaming av lyd, video og digitalt medieinnhold på 
internett; streaming av elektroniske spill og videospill; 
tilveiebringe chatterom på internett; tilveiebringe online-
fora for overføring av meldinger mellom databrukere; 
strømming av data; datastøttet overføring av 
informasjon og bilder; tilveiebringe et online 
fellesskapsforum der brukere kan dele og strømme 
informasjon, lyd, video, sanntidsnyheter, 
underholdningsinnhold og informasjon;  tilveiebringe 
brukertilgang til digitale bilder, tekst, lyd, video, spill, 
multimedieinnhold, digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter og ikke-fungible tokens (NFT-er); 
elektronisk overføring av virtuell og utvidet virkelighets 
innhold og -data.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester; produksjon og distribusjon 
av filmer, spillefilm, radio, TV og webprogrammer; 
produksjon og etterproduksjon av 
multimedieunderholdningsinnhold; tilveiebringe ikke-
nedlastbare filmer, TV-programmer, nettsendinger, 
audiovisuelle og multimedieverk via internett; 
produksjon av lyd-, video- og multimediaopptak; 
tilveiebringe elektroniske-, datamaskin- og videospill på 
nett; virtuell virkelighetarkadetjenester; virtuell 
virkelighetspilltjenester; elektroniske 
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetinteraktiv 
underholdning, -spill,- innhold og -opplevelser;  
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetmiljøer; produksjon av 
virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) virkelighet- og 
blandet virkelighetvideo for underholdningsformål; 
produksjon- og publiseringstjenester av 
multimediaunderholdning; organisere utstillinger, 
arrangementer og konferanser for underholdning og 
kulturelle formål. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SaaS); plattform som 
en tjeneste (PaaS); nettskytjenester; design og utvikling 
av maskinvare og programvare; utviklingstjenester for 
data-, elektroniske-og videospill; organisering, 
administrasjon og ledelse av desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOer); registrering, administrasjon og 
sporing av eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOs); design og utvikling av 
desentraliserte applikasjoner; utvikling og 
implementering av smarte kontrakter; 
informasjonsteknologitjenester; ikke-nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; ikke-nedlastbare digitale 
bilde-,  lyd-, video- og multimediefiler; ikke-nedlastbar 
datagrafikk; ikke-nedlastbar programvare; ikke-
nedlastbar blokkjedeprogramvare; ikke-nedlastbar 
distribuert hovebokprogramvare; ikke-nedlastbar 
kryptografiprogramvare; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med kryptovaluta; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med digital valuta; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk med virtuell valuta; ikke-
nedlastbar programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), digitale 
samleobjekter, kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar 
programvare for å se og tilveiebringe tilgang til digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
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krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
distribusjon, handel, lagring, sending, mottak, aksept 
og overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, 
krypto-tokens, nyttetokens, non-fungible tokens (NFT-
er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
ikke-nedlastbar programvare for desentralisert 
økonomi; ikke-nedlastbar programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; ikke-nedlastbar programvare 
for utvikling av desentraliserte applikasjoner; ikke-
nedlastbar programvare for registrering, administrasjon, 
sporing og overføring av eierinteresser i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for administrasjon og ledelse av desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for å utføre og registrere økonomiske transaksjoner;  
ikke-nedlastbar distribuert hovedbokprogramvare for 
bruk ved behandling av finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for elektronisk 
pengeoverføring; ikke-nedlastbar programvare for bruk 
som en kryptovaluta-lommebok; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk som elektronisk lommebok;  ikke-
nedlastbar programvare for å lage og administrere 
elektroniske lommebøker; ikke-nedlastbar programvare 
for digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
ikke-nedlastbar programvare for å administrere og 
validere transaksjoner som involverer digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
elektronisk betalingsbehandling; ikke-nedlastbar 
spillprogramvare; ikke-nedlastbar virtual reality-
programvare; ikke-nedlastbar programvare for å lage 
NFT-er; ikke-nedlastbar programvare for å administrere 
og verifisere transaksjoner på en blokkjede; ikke-
nedlastbar programvare for spillutvikling; ikke-
nedlastbare utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
ikke-nedlastbar blockchain-spillprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for utvinning av kryptovaluta; 
ikke-nedlastbar programvare for kryptovalutafarming; 
ikke-nedlastbar programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for stemmegivning; ikke-nedlastbar programvare for 
sosial nettverking; ikke-nedlastbare 
programvareutviklingsverktøy; ikke-nedlastbar 
programvare for å lage, administrere og samhandle 
med et nettsamfunn; ikke-nedlastbar programvare for å 
opprette, administrere og få tilgang til grupper i virtuelle 
fellesskap; ikke-nedlastbar fildelingsprogramvare; ikke-
nedlastbar kommunikasjonsprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for å sende og motta 
elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang 
til, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, 
gjøre merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar 
programvare for behandling av bilder, grafikk, lyd, video 
og tekst; ikke-nedlastbar programvare for innsamling, 
administrasjon, redigering, organisering, modifisering, 
overføring, deling og lagring av data og informasjon; 
ikke-nedlastbar programvare for å vidersende, dele, 
motta, laste ned, vise, samhandle med og overføre 
innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, audiovisuelle verk, 
litterære verk, data, filer, dokumenter og elektroniske 
verk; ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare; ikke-
nedlastbar e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for behandling av elektroniske transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for å organisere, søke etter og 

administrere hendelser; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette kontoer og vedlikeholde og administrere 
informasjon om finansielle transaksjoner på distribuerte 
hovedbøker og peer-to-peer betalingsnettverk; ikke-
nedlastbar programvare for bruk i finansiell handel; 
ikke-nedlastbar programvare for bruk i finansiell 
utveksling; ikke-nedlastbar programvare for å 
tilveiebringe autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for vedlikehold av 
hovedbøker for finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for administrering av 
kryptografisk sikkerhet for elektroniske overføringer på 
tvers av datanettverk; ikke-nedlastbar programvare for 
kryptering og muliggjøring av sikker overføring av 
digital informasjon over internett; ikke-nedlastbar 
programvare for valutakonvertering. 

  Klasse 43   Restauranttjenester; bartjenester; hotelltjenester.  
  Klasse 45   Online sosiale nettverkingstjenester; tilveiebringe 

autentiseringstjenester for personlig 
identifiseringsinformasjon; tjenester for 
identitetsverifisering; data- og 
informasjonssikkerhetstjenester; tilveiebringe et 
nettsamfunn for kjøp, salg, handel og diskusjon og 
utveksling av informasjon om digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer. 
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  Klasse 9   Computer hardware; smartklokker; smartsmykker; 
brilleartikler (eyewear); solbriller;  virtual reality-briller; 
hodetelefoner; hodesett; hodesett for gaming; 
periferiutstyr for dataspill;  etuier til datamaskiner, 
smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett og spillenheter; 
lysdiode (LED)-skilt; neonskilt; blokkjede; kryptovaluta; 
maskinvarelommebok for kryptovaluta; ikke-fungible 
token (NFT) multimediefiler; ikke-fungible token (NFT) 
musikkfiler; ikke-fungible token (NFT) bildefiler; ikke-
fungible token (NFT) videofiler; ikke-fungible token 
(NFT) tekstfiler; ikke-fungible token (NFT) lydfiler; bilde-
, musikk-, lyd-, video- og multimediefiler autentisert av 
ikke-fungible tokens (NFT-er); nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler; datagrafikk; programvare; 
blokkjedeprogramvare;  distribuert 
hovedbokprogramvare; kryptografiprogramvare; 
programvare for bruk med kryptovaluta; programvare 
for bruk med digital valuta; programvare for bruk med 
virtuell valuta; programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; programvare for distribusjon, handel, 
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lagring, sending, mottak, aksept og overføring av 
digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-
tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; programvare for 
desentralisert økonomi; programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; programvare for utvikling av 
desentraliserte applikasjoner;  programvare for 
registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner; programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner; programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; programvare for å utføre og 
registrere økonomiske transaksjoner; distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner;  programvare for elektronisk 
kapitaloverføring; programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok; programvare for bruk som 
elektronisk lommebok; programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker; programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; programvare for elektronisk 
betalingsbehandling; spillprogramvare; virtuell 
virkelighetprogramvare; programvare for å lage NFT-er; 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede; programvare for 
spillutvikling; utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
programvare for blockchain-spill; programvare for 
utvinning av kryptovaluta; programvare for 
kryptovalutafarming; programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; programvare for 
stemmegivning; programvare for sosial nettverking; 
programvareutviklingsverktøy; programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn; 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap; fildelingsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, deling og lagring 
av data og informasjon;  programvare for å overføre, 
dele, motta, laste ned, vise, samhandle med og 
overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk; programvare for e-
handel; e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk; 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner; programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser; programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk; 
programvare for bruk i finansiell handel; programvare 
for bruk i finansiell utveksling; programvare for 
tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner; 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk; 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett; 
programvare for valutakonvertering.  

  Klasse 14   Smykker; imiterte smykker; armbåndsur, klokker; 
nøkkelkjeder; nøkkelringer. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner; bøker; spillekort; magasiner; 
bilder; plakater; skrivesaker; byttekort.  

  Klasse 18   Bager; ryggsekker; bagasjeartikler; lommebøker.  
  Klasse 24   Tepper i frotté; tepper for utendørsbruk; tepper for 

kjæledyr; tepper til spedbarn; tepper for senger; tepper 
til barnesenger; tepper fylt med polstringsmaterialer; 
tepper fylt med fjær; futon-tepper; strikkede tepper; 
sengetøy og -tepper; silkefylte tepper; vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer; frottésengetepper; 
silketepper; barnetepper; bordtepper; silkesengetepper; 
ederdunstepper; pikniktepper; ulltepper; svøpetepper; 
bomullstepper; sofatepper; reisetepper; frottétepper; 
sengetepper av tekstil; sengetepper av bomull; vatterte 
sengetepper; skotskrutete reisetepper; sengetepper 
laget av syntetiske fibre; vatterte lappetepper fylt med 
dun; sengetepper.  

  Klasse 25   Klær; hatter; hodeplagg; jakker; trøyer (jerseys); 
bukser; skjorter; t-skjorter; jumpere, strikkegensere, 
gensere; treningsgensere; sko; skjerf; joggesko 
(sneakers); sokker. 

  Klasse 27   Ryer; tepper; matter.  
  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; leketøysfigurer; plysjleker; 

actionfigurer; baller; basketballer; spillekort; byttekort 
for spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill; spillenheter; 
mobile spillenheter; underholdningsspillmaskiner; 
spillkonsoller;  spillkontrollere for data- og videospill; 
styrespaker til dataspill; styrespaker for videospill;  
spillmus; spilltastaturer; skateboard; skateboardbrett. 

  Klasse 32   Øl; energidrikker; ikke-alkoholholdige drikkevarer; 
brus og mineralvann (soft drinks).  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikkevarer; vin; sprit; brennevin; 
cocktails.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til computer hardware, 
smartklokker, smartsmykker, brilleartikler (eyewear), 
solbriller, virtual reality-briller, hodetelefoner, hodesett, 
hodesett for gaming, periferiutstyr for dataspill, etuier til 
datamaskiner, smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett 
og spillenheter, lysdiode (LED)-skilt, neonskilt, 
blokkjede, kryptovaluta, maskinvarelommebok for 
kryptovaluta, ikke-fungible token (NFT) multimediefiler, 
ikkefungible token (NFT) musikkfiler, ikke-fungible 
token (NFT) bildefiler, ikke-fungible token (NFT) 
videofiler, ikke-fungible token (NFT) tekstfiler, ikke-
fungible token (NFT) lydfiler, bilde-, musikk-, lyd-, 
video- og multimediefiler autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er), nedlastbare elektroniske 
publikasjoner, digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler, datagrafikk, programvare, 
blokkjedeprogramvare, distribuert 
hovedbokprogramvare, kryptografiprogramvare, 
programvare for bruk med kryptovaluta, programvare 
for bruk med digital valuta, programvare for bruk med 
virtuell valuta, programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer, 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for distribusjon, 
handel, lagring, sending, mottak, aksept og overføring 
av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, 
nytte-tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer, programvare for 
desentralisert økonomi, programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter, programvare for utvikling av 
desentraliserte applikasjoner, programvare for 
registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner, programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner, programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner, programvare for å utføre og 



 registrerte varemerker 2022.08.01 - nr 31/22

28 
 

registrere økonomiske transaksjoner, distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner, programvare for elektronisk 
kapitaloverføring, programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok, programvare for bruk som 
elektronisk lommebok, programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker, programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner, 
programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for elektronisk 
betalingsbehandling, spillprogramvare, virtuell 
virkelighetprogramvare, programvare for å lage NFT-er, 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede, programvare for 
spillutvikling, utviklingsverktøy for spillprogramvare, 
programvare for blockchain-spill, programvare for 
utvinning av kryptovaluta, programvare for 
kryptovalutafarming, programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner, programvare for 
stemmegivning, programvare for sosial nettverking, 
programvareutviklingsverktøy, programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn, 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap, fildelingsprogramvare, 
kommunikasjonsprogramvare, programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk, programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk, programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst, 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering,  overføring, deling og 
lagring av data og informasjon, programvare for å 
overføre, dele, motta, laste ned, vise, samhandle med 
og overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk, programvare for e-
handel, e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk, 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner, programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser, programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk, 
programvare for bruk i finansiell handel, programvare 
for bruk i finansiell utveksling, programvare for 
tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon, programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner, 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk, 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett, 
programvare for valutakonvertering, smykker, imiterte 
smykker, armbåndsur, klokker, nøkkelkjeder, 
nøkkelringer, trykte publikasjoner, bøker, spillekort, 
magasiner, bilder, plakater, skrivesaker, byttekort, 
bager, ryggsekker, bagasjeartikler, lommebøker, tepper 
i frotté, tepper for utendørsbruk, tepper for kjæledyr, 
tepper til spedbarn, tepper for senger, tepper til 
barnesenger, tepper fylt med polstringsmaterialer, 
tepper fylt med fjær, futon-tepper, strikkede tepper, 
sengetøy og -tepper, silkefylte tepper, vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer, frottésengetepper, 
silketepper, barnetepper, bordtepper, silkesengetepper, 
ederdunstepper, pikniktepper, ulltepper, svøpetepper, 
bomullstepper,  sofatepper, reisetepper, frottétepper, 
sengetepper av tekstil, sengetepper av bomull, vatterte 

sengetepper, skotskrutete reisetepper, sengetepper 
laget av syntetiske fibre, vatterte lappetepper fylt med 
dun, sengetepper, klær, hatter, hodeplagg, jakker, 
trøyer (jerseys), bukser, skjorter, t-skjorter, jumpere, 
strikkegensere, gensere, treningsgensere, sko, skjerf, 
joggesko (sneakers), sokker, ryer, tepper, matter, leker, 
spill og leketøy, leketøysfigurer, plysjleker, 
actionfigurer, baller, basketballer, spillekort, byttekort 
for spill, håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill, spillenheter, 
mobile spillenheter, underholdningsspillmaskiner, 
spillkonsoller, spillkontrollere for data- og videospill, 
styrespaker til dataspill, styrespaker for videospill, 
spillmus, spilltastaturer, skateboard, skateboardbrett, 
øl, energidrikker, ikkealkoholholdige drikkevarer, brus 
og mineralvann (soft drinks), alkoholholdige 
drikkevarer, vin, sprit, brennevin, cocktails; annonse- 
og reklametjenester; markedsføringstjenester; 
markedsundersøkelser; markedsføringstjenester; 
bedriftskonsulenttjenester; legge til rette for utveksling 
og salg av produkter og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilby online 
fasiliteter for å koble kjøpere med selgere; tilveiebringe 
en online markedsplass; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for digitale eiendeler, digitale tokens, 
kryptotokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, kryptosamleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av digitale varer autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er); tilveiebringe en online markedsplass 
for å leie, låne og handle digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for digitale 
eiendeler, digitale tokens, kryptotokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; tilveiebringe en virtuell 
markedsplass for kjøpere og selgere av digitale varer 
autentisert av ikke-fungible tokens (NFT-er); 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for å leie, låne og 
handle ikke-fungible tokens (NFT-er); legge til rette for 
utveksling og salg av tjenester og produkter fra 
tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe online markedsplasser for selgere av varer 
og/eller tjenester; auksjonstjenester; 
stemmegivningstjenester; fremme andres varer og 
tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester; finansielle 
transaksjonstjenester; finansielle utvekslingstjenester; 
banktjenester; kryptovalutatjenester; digitale 
valutatjenester;  elektroniske valutatjenester; virtuelle 
valutatjenester; utvekslingstjenester for kryptovaluta; 
tjenester for handel med kryptovaluta; 
betalingsbehandling av kryptovaluta; elektroniske 
betalingstjenester; elektroniske lommeboktjenester; 
valutavekslingstjenester; valutahandelstjenester; 
betalingsbehandlingstjenester; lånetjenester; 
opprettelse og utstedelse av digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
distribusjon, handel, utlån, utveksling, lagring og 
overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe finansiell informasjon; tilveiebringe 
informasjon innen feltene digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; finansielle anliggender, nemlig 
økonomistyring, finansiell planlegging, finansiell 
prognose, finansiell porteføljehåndtering og finansiell 
analyse og konsultasjon; finansiell informasjon 
tilveiebragt på elektronisk måte; meglertjenester; 
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valutahandelstjenester; 
investeringsforvaltningstjenester; betalingstjenester for 
elektronisk handel; blokkjedebaserte 
betalingsverifiseringstjenester. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon; 
kringkastingstjenester; elektroniske meldingstjenester; 
streaming av lyd, video og digitalt medieinnhold på 
internett; streaming av elektroniske spill og videospill; 
tilveiebringe chatterom på internett; tilveiebringe online-
fora for overføring av meldinger mellom databrukere; 
strømming av data; datastøttet overføring av 
informasjon og bilder; tilveiebringe et online 
fellesskapsforum der brukere kan dele og strømme 
informasjon, lyd, video, sanntidsnyheter, 
underholdningsinnhold og informasjon;  tilveiebringe 
brukertilgang til digitale bilder, tekst, lyd, video, spill, 
multimedieinnhold, digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter og ikke-fungible tokens (NFT-er); 
elektronisk overføring av virtuell og utvidet virkelighets 
innhold og -data.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester; produksjon og distribusjon 
av filmer, spillefilm, radio, TV og webprogrammer; 
produksjon og etterproduksjon av 
multimedieunderholdningsinnhold; tilveiebringe ikke-
nedlastbare filmer, TV-programmer, nettsendinger, 
audiovisuelle og multimedieverk via internett; 
produksjon av lyd-, video- og multimediaopptak; 
tilveiebringe elektroniske-, datamaskin- og videospill på 
nett; virtuell virkelighetarkadetjenester; virtuell 
virkelighetspilltjenester; elektroniske 
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetinteraktiv 
underholdning, -spill,- innhold og -opplevelser;  
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetmiljøer; produksjon av 
virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) virkelighet- og 
blandet virkelighetvideo for underholdningsformål; 
produksjon- og publiseringstjenester av 
multimediaunderholdning; organisere utstillinger, 
arrangementer og konferanser for underholdning og 
kulturelle formål. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SaaS); plattform som 
en tjeneste (PaaS); nettskytjenester; design og utvikling 
av maskinvare og programvare; utviklingstjenester for 
data-, elektroniske-og videospill; organisering, 
administrasjon og ledelse av desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOer); registrering, administrasjon og 
sporing av eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOs); design og utvikling av 
desentraliserte applikasjoner; utvikling og 
implementering av smarte kontrakter; 
informasjonsteknologitjenester; ikke-nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; ikke-nedlastbare digitale 
bilde-,  lyd-, video- og multimediefiler; ikke-nedlastbar 
datagrafikk; ikke-nedlastbar programvare; ikke-
nedlastbar blokkjedeprogramvare; ikke-nedlastbar 
distribuert hovebokprogramvare; ikke-nedlastbar 
kryptografiprogramvare; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med kryptovaluta; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med digital valuta; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk med virtuell valuta; ikke-
nedlastbar programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), digitale 
samleobjekter, kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar 
programvare for å se og tilveiebringe tilgang til digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
distribusjon, handel, lagring, sending, mottak, aksept 
og overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, 
krypto-tokens, nyttetokens, non-fungible tokens (NFT-
er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
ikke-nedlastbar programvare for desentralisert 

økonomi; ikke-nedlastbar programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; ikke-nedlastbar programvare 
for utvikling av desentraliserte applikasjoner; ikke-
nedlastbar programvare for registrering, administrasjon, 
sporing og overføring av eierinteresser i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for administrasjon og ledelse av desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for å utføre og registrere økonomiske transaksjoner;  
ikke-nedlastbar distribuert hovedbokprogramvare for 
bruk ved behandling av finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for elektronisk 
pengeoverføring; ikke-nedlastbar programvare for bruk 
som en kryptovaluta-lommebok; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk som elektronisk lommebok;  ikke-
nedlastbar programvare for å lage og administrere 
elektroniske lommebøker; ikke-nedlastbar programvare 
for digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
ikke-nedlastbar programvare for å administrere og 
validere transaksjoner som involverer digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
elektronisk betalingsbehandling; ikke-nedlastbar 
spillprogramvare; ikke-nedlastbar virtual reality-
programvare; ikke-nedlastbar programvare for å lage 
NFT-er; ikke-nedlastbar programvare for å administrere 
og verifisere transaksjoner på en blokkjede; ikke-
nedlastbar programvare for spillutvikling; ikke-
nedlastbare utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
ikke-nedlastbar blockchain-spillprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for utvinning av kryptovaluta; 
ikke-nedlastbar programvare for kryptovalutafarming; 
ikke-nedlastbar programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for stemmegivning; ikke-nedlastbar programvare for 
sosial nettverking; ikke-nedlastbare 
programvareutviklingsverktøy; ikke-nedlastbar 
programvare for å lage, administrere og samhandle 
med et nettsamfunn; ikke-nedlastbar programvare for å 
opprette, administrere og få tilgang til grupper i virtuelle 
fellesskap; ikke-nedlastbar fildelingsprogramvare; ikke-
nedlastbar kommunikasjonsprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for å sende og motta 
elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang 
til, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, 
gjøre merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar 
programvare for behandling av bilder, grafikk, lyd, video 
og tekst; ikke-nedlastbar programvare for innsamling, 
administrasjon, redigering, organisering, modifisering, 
overføring, deling og lagring av data og informasjon; 
ikke-nedlastbar programvare for å vidersende, dele, 
motta, laste ned, vise, samhandle med og overføre 
innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, audiovisuelle verk, 
litterære verk, data, filer, dokumenter og elektroniske 
verk; ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare; ikke-
nedlastbar e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for behandling av elektroniske transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for å organisere, søke etter og 
administrere hendelser; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette kontoer og vedlikeholde og administrere 
informasjon om finansielle transaksjoner på distribuerte 
hovedbøker og peer-to-peer betalingsnettverk; ikke-
nedlastbar programvare for bruk i finansiell handel; 
ikke-nedlastbar programvare for bruk i finansiell 
utveksling; ikke-nedlastbar programvare for å 
tilveiebringe autentisering av parter i en finansiell 
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transaksjon; programvare for vedlikehold av 
hovedbøker for finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for administrering av 
kryptografisk sikkerhet for elektroniske overføringer på 
tvers av datanettverk; ikke-nedlastbar programvare for 
kryptering og muliggjøring av sikker overføring av 
digital informasjon over internett; ikke-nedlastbar 
programvare for valutakonvertering. 

  Klasse 43   Restauranttjenester; bartjenester; hotelltjenester.  
  Klasse 45   Online sosiale nettverkingstjenester; tilveiebringe 

autentiseringstjenester for personlig 
identifiseringsinformasjon; tjenester for 
identitetsverifisering; data- og 
informasjonssikkerhetstjenester; tilveiebringe et 
nettsamfunn for kjøp, salg, handel og diskusjon og 
utveksling av informasjon om digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer. 
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  Klasse 9   Computer hardware; smartklokker; smartsmykker; 
brilleartikler (eyewear); solbriller;  virtual reality-briller; 
hodetelefoner; hodesett; hodesett for gaming; 
periferiutstyr for dataspill;  etuier til datamaskiner, 
smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett og spillenheter; 
lysdiode (LED)-skilt; neonskilt; blokkjede; kryptovaluta; 
maskinvarelommebok for kryptovaluta; ikke-fungible 
token (NFT) multimediefiler; ikke-fungible token (NFT) 
musikkfiler; ikke-fungible token (NFT) bildefiler; ikke-
fungible token (NFT) videofiler; ikke-fungible token 
(NFT) tekstfiler; ikke-fungible token (NFT) lydfiler; bilde-
, musikk-, lyd-, video- og multimediefiler autentisert av 
ikke-fungible tokens (NFT-er); nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler; datagrafikk; programvare; 
blokkjedeprogramvare;  distribuert 
hovedbokprogramvare; kryptografiprogramvare; 
programvare for bruk med kryptovaluta; programvare 
for bruk med digital valuta; programvare for bruk med 
virtuell valuta; programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; programvare for distribusjon, handel, 
lagring, sending, mottak, aksept og overføring av 
digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-
tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; programvare for 
desentralisert økonomi; programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; programvare for utvikling av 
desentraliserte applikasjoner;  programvare for 

registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner; programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner; programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; programvare for å utføre og 
registrere økonomiske transaksjoner; distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner;  programvare for elektronisk 
kapitaloverføring; programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok; programvare for bruk som 
elektronisk lommebok; programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker; programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; programvare for elektronisk 
betalingsbehandling; spillprogramvare; virtuell 
virkelighetprogramvare; programvare for å lage NFT-er; 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede; programvare for 
spillutvikling; utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
programvare for blockchain-spill; programvare for 
utvinning av kryptovaluta; programvare for 
kryptovalutafarming; programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; programvare for 
stemmegivning; programvare for sosial nettverking; 
programvareutviklingsverktøy; programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn; 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap; fildelingsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, deling og lagring 
av data og informasjon;  programvare for å overføre, 
dele, motta, laste ned, vise, samhandle med og 
overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk; programvare for e-
handel; e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk; 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner; programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser; programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk; 
programvare for bruk i finansiell handel; programvare 
for bruk i finansiell utveksling; programvare for 
tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner; 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk; 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett; 
programvare for valutakonvertering.  

  Klasse 14   Smykker; imiterte smykker; armbåndsur, klokker; 
nøkkelkjeder; nøkkelringer. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner; bøker; spillekort; magasiner; 
bilder; plakater; skrivesaker; byttekort.  

  Klasse 18   Bager; ryggsekker; bagasjeartikler; lommebøker.  
  Klasse 24   Tepper i frotté; tepper for utendørsbruk; tepper for 

kjæledyr; tepper til spedbarn; tepper for senger; tepper 
til barnesenger; tepper fylt med polstringsmaterialer; 
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tepper fylt med fjær; futon-tepper; strikkede tepper; 
sengetøy og -tepper; silkefylte tepper; vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer; frottésengetepper; 
silketepper; barnetepper; bordtepper; silkesengetepper; 
ederdunstepper; pikniktepper; ulltepper; svøpetepper; 
bomullstepper; sofatepper; reisetepper; frottétepper; 
sengetepper av tekstil; sengetepper av bomull; vatterte 
sengetepper; skotskrutete reisetepper; sengetepper 
laget av syntetiske fibre; vatterte lappetepper fylt med 
dun; sengetepper.  

  Klasse 25   Klær; hatter; hodeplagg; jakker; trøyer (jerseys); 
bukser; skjorter; t-skjorter; jumpere, strikkegensere, 
gensere; treningsgensere; sko; skjerf; joggesko 
(sneakers); sokker. 

  Klasse 27   Ryer; tepper; matter.  
  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; leketøysfigurer; plysjleker; 

actionfigurer; baller; basketballer; spillekort; byttekort 
for spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill; spillenheter; 
mobile spillenheter; underholdningsspillmaskiner; 
spillkonsoller;  spillkontrollere for data- og videospill; 
styrespaker til dataspill; styrespaker for videospill;  
spillmus; spilltastaturer; skateboard; skateboardbrett. 

  Klasse 32   Øl; energidrikker; ikke-alkoholholdige drikkevarer; 
brus og mineralvann (soft drinks).  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikkevarer; vin; sprit; brennevin; 
cocktails.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester relatert til computer hardware, 
smartklokker, smartsmykker, brilleartikler (eyewear), 
solbriller, virtual reality-briller, hodetelefoner, hodesett, 
hodesett for gaming, periferiutstyr for dataspill, etuier til 
datamaskiner, smarttelefoner, hodetelefoner, hodesett 
og spillenheter, lysdiode (LED)-skilt, neonskilt, 
blokkjede, kryptovaluta, maskinvarelommebok for 
kryptovaluta, ikke-fungible token (NFT) multimediefiler, 
ikkefungible token (NFT) musikkfiler, ikke-fungible 
token (NFT) bildefiler, ikke-fungible token (NFT) 
videofiler, ikke-fungible token (NFT) tekstfiler, ikke-
fungible token (NFT) lydfiler, bilde-, musikk-, lyd-, 
video- og multimediefiler autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er), nedlastbare elektroniske 
publikasjoner, digitale bilder-, lyd-, video- og 
multimediefiler, datagrafikk, programvare, 
blokkjedeprogramvare, distribuert 
hovedbokprogramvare, kryptografiprogramvare, 
programvare for bruk med kryptovaluta, programvare 
for bruk med digital valuta, programvare for bruk med 
virtuell valuta, programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer, 
programvare for å se og gi tilgang til digitale eiendeler, 
digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-
fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for distribusjon, 
handel, lagring, sending, mottak, aksept og overføring 
av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, 
nytte-tokens, non-fungible tokens (NFT-er), digitale 
samleobjekter, krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer, programvare for 
desentralisert økonomi, programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter, programvare for utvikling av  
desentraliserte applikasjoner, programvare for 
registrering, administrasjon, sporing og overføring av 
eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner, programvare for ledelse og styring av 
desentraliserte autonome organisasjoner, programvare 
for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner, programvare for å utføre og 
registrere økonomiske transaksjoner, distribuert 
hovedbokprogramvare for bruk ved behandling av 
finansielle transaksjoner, programvare for elektronisk 
kapitaloverføring, programvare for bruk som 
kryptovaluta-lommebok, programvare for bruk som 
elektronisk lommebok, programvare for å lage og 
administrere elektroniske lommebøker, programvare for 
digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner, 

programvare for å administrere og validere 
transaksjoner som involverer digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer, programvare for elektronisk 
betalingsbehandling, spillprogramvare, virtuell 
virkelighetprogramvare, programvare for å lage NFT-er, 
programvare for å administrere og verifisere 
transaksjoner på en blokkjede, programvare for 
spillutvikling, utviklingsverktøy for spillprogramvare, 
programvare for blockchain-spill, programvare for 
utvinning av kryptovaluta, programvare for 
kryptovalutafarming, programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner, programvare for 
stemmegivning, programvare for sosial nettverking, 
programvareutviklingsverktøy, programvare for å lage, 
administrere og samhandle med et nettsamfunn, 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap, fildelingsprogramvare, 
kommunikasjonsprogramvare, programvare for å sende 
og motta elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk, programvare for å opprette, 
redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, 
poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, gjøre 
merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk, programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst, 
programvare for innsamling, administrasjon, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, deling og lagring 
av data og informasjon, programvare for å overføre, 
dele, motta, laste ned, vise, samhandle med og 
overføre innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk, programvare for e-
handel, e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin og kommunikasjonsnettverk, 
programvare for behandling av elektroniske 
transaksjoner, programvare for å organisere, søke etter 
og administrere hendelser, programvare for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte hovedbøker 
(ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk, 
programvare for bruk i finansiell handel, programvare 
for bruk i finansiell utveksling, programvare for 
tilveiebringelse av autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon, programvare for å vedlikeholde 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner, 
programvare for behandling av kryptografisk sikkerhet 
for elektroniske overføringer på tvers av datanettverk, 
programvare for kryptering og muliggjøring av sikker 
overføring av digital informasjon over Internett, 
programvare for valutakonvertering, smykker, imiterte 
smykker, armbåndsur, klokker, nøkkelkjeder, 
nøkkelringer, trykte publikasjoner, bøker, spillekort, 
magasiner, bilder, plakater, skrivesaker, byttekort, 
bager, ryggsekker, bagasjeartikler, lommebøker, tepper 
i frotté, tepper for utendørsbruk, tepper for kjæledyr, 
tepper til spedbarn, tepper for senger, tepper til 
barnesenger, tepper fylt med polstringsmaterialer, 
tepper fylt med fjær, futon-tepper, strikkede tepper, 
sengetøy og -tepper, silkefylte tepper, vatterte tepper 
fylt med syntetiske fyllmaterialer, frottésengetepper, 
silketepper, barnetepper, bordtepper, silkesengetepper, 
ederdunstepper, pikniktepper, ulltepper, svøpetepper, 
bomullstepper, sofatepper, reisetepper, frottétepper, 
sengetepper av tekstil, sengetepper av bomull, vatterte 
sengetepper, skotskrutete reisetepper, sengetepper 
laget av syntetiske fibre, vatterte lappetepper fylt med 
dun, sengetepper, klær, hatter, hodeplagg, jakker, 
trøyer (jerseys), bukser, skjorter, t-skjorter, jumpere, 
strikkegensere, gensere, treningsgensere, sko, skjerf, 
joggesko (sneakers), sokker, ryer, tepper, matter, leker, 
spill og leketøy, leketøysfigurer, plysjleker, 
actionfigurer, baller, basketballer, spillekort, byttekort 
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for spill, håndholdte enheter for å spille elektroniske, 
datamaskin-, interaktive og videospill, spillenheter, 
mobile spillenheter, underholdningsspillmaskiner, 
spillkonsoller, spillkontrollere for data- og videospill, 
styrespaker til dataspill, styrespaker for videospill, 
spillmus, spilltastaturer, skateboard, skateboardbrett, 
øl, energidrikker, ikkealkoholholdige drikkevarer, brus 
og mineralvann (soft drinks), alkoholholdige 
drikkevarer, vin, sprit, brennevin, cocktails; annonse- 
og reklametjenester; markedsføringstjenester; 
markedsundersøkelser; markedsføringstjenester; 
bedriftskonsulenttjenester; legge til rette for utveksling 
og salg av produkter og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilby online 
fasiliteter for å koble kjøpere med selgere; tilveiebringe 
en online markedsplass; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for digitale eiendeler, digitale tokens, 
kryptotokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, kryptosamleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av digitale varer autentisert av ikke-fungible 
tokens (NFT-er); tilveiebringe en online markedsplass 
for å leie, låne og handle digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for digitale 
eiendeler, digitale tokens, kryptotokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; tilveiebringe en virtuell 
markedsplass for kjøpere og selgere av digitale varer 
autentisert av ikke-fungible tokens (NFT-er); 
tilveiebringe en virtuell markedsplass for å leie, låne og 
handle ikke-fungible tokens (NFT-er); legge til rette for 
utveksling og salg av tjenester og produkter fra 
tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe online markedsplasser for selgere av varer 
og/eller tjenester; auksjonstjenester; 
stemmegivningstjenester; fremme andres varer og 
tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester; finansielle 
transaksjonstjenester; finansielle utvekslingstjenester; 
banktjenester; kryptovalutatjenester; digitale 
valutatjenester;  elektroniske valutatjenester; virtuelle 
valutatjenester; utvekslingstjenester for kryptovaluta; 
tjenester for handel med kryptovaluta; 
betalingsbehandling av kryptovaluta; elektroniske 
betalingstjenester; elektroniske lommeboktjenester; 
valutavekslingstjenester; valutahandelstjenester; 
betalingsbehandlingstjenester; lånetjenester; 
opprettelse og utstedelse av digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
distribusjon, handel, utlån, utveksling, lagring og 
overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nytte-tokens, ikke-fungible tokens (NFT), 
digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
tilveiebringe finansiell informasjon; tilveiebringe 
informasjon innen feltene digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, ikke-fungible 
tokens (NFT-er), digitale samleobjekter, krypto-
samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer og 
virtuelle valutaer; finansielle anliggender, nemlig 
økonomistyring, finansiell planlegging, finansiell 
prognose, finansiell porteføljehåndtering og finansiell 
analyse og konsultasjon; finansiell informasjon 
tilveiebragt på elektronisk måte; meglertjenester; 
valutahandelstjenester; 
investeringsforvaltningstjenester; betalingstjenester for 
elektronisk handel; blokkjedebaserte 
betalingsverifiseringstjenester. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon; 
kringkastingstjenester; elektroniske meldingstjenester; 
streaming av lyd, video og digitalt medieinnhold på 
internett; streaming av elektroniske spill og videospill; 

tilveiebringe chatterom på internett; tilveiebringe online-
fora for overføring av meldinger mellom databrukere; 
strømming av data; datastøttet overføring av 
informasjon og bilder; tilveiebringe et online 
fellesskapsforum der brukere kan dele og strømme 
informasjon, lyd, video, sanntidsnyheter, 
underholdningsinnhold og informasjon;  tilveiebringe 
brukertilgang til digitale bilder, tekst, lyd, video, spill, 
multimedieinnhold, digitale samleobjekter, 
kryptosamleobjekter og ikke-fungible tokens (NFT-er); 
elektronisk overføring av virtuell og utvidet virkelighets 
innhold og -data.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester; produksjon og distribusjon 
av filmer, spillefilm, radio, TV og webprogrammer; 
produksjon og etterproduksjon av 
multimedieunderholdningsinnhold; tilveiebringe ikke-
nedlastbare filmer, TV-programmer, nettsendinger, 
audiovisuelle og multimedieverk via internett; 
produksjon av lyd-, video- og multimediaopptak; 
tilveiebringe elektroniske-, datamaskin- og videospill på 
nett; virtuell virkelighetarkadetjenester; virtuell 
virkelighetspilltjenester; elektroniske 
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetinteraktiv 
underholdning, -spill,- innhold og -opplevelser;  
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) 
virkelighet- og blandet virkelighetmiljøer; produksjon av 
virtuell virkelighet-, utvidet (augmented) virkelighet- og 
blandet virkelighetvideo for underholdningsformål; 
produksjon- og publiseringstjenester av 
multimediaunderholdning; organisere utstillinger, 
arrangementer og konferanser for underholdning og 
kulturelle formål. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SaaS); plattform som 
en tjeneste (PaaS); nettskytjenester; design og utvikling 
av maskinvare og programvare; utviklingstjenester for 
data-, elektroniske-og videospill; organisering, 
administrasjon og ledelse av desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOer); registrering, administrasjon og 
sporing av eierinteresser i desentraliserte autonome 
organisasjoner (DAOs); design og utvikling av 
desentraliserte applikasjoner; utvikling og 
implementering av smarte kontrakter; 
informasjonsteknologitjenester; ikke-nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; ikke-nedlastbare digitale 
bilde-,  lyd-, video- og multimediefiler; ikke-nedlastbar 
datagrafikk; ikke-nedlastbar programvare; ikke-
nedlastbar blokkjedeprogramvare; ikke-nedlastbar 
distribuert hovebokprogramvare; ikke-nedlastbar 
kryptografiprogramvare; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med kryptovaluta; ikke-nedlastbar programvare 
for bruk med digital valuta; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk med virtuell valuta; ikke-
nedlastbar programvare for preging, opprettelse og 
utstedelse av digitale eiendeler, digitale tokens, krypto-
tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens (NFT), digitale 
samleobjekter, kryptosamleobjekter, kryptovalutaer, 
digitale valutaer og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar 
programvare for å se og tilveiebringe tilgang til digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nyttetokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
distribusjon, handel, lagring, sending, mottak, aksept 
og overføring av digitale eiendeler, digitale tokens, 
krypto-tokens, nyttetokens, non-fungible tokens (NFT-
er), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer; 
ikke-nedlastbar programvare for desentralisert 
økonomi; ikke-nedlastbar programvare for å lage og 
utføre smarte kontrakter; ikke-nedlastbar programvare 
for utvikling av desentraliserte applikasjoner; ikke-
nedlastbar programvare for registrering, administrasjon, 
sporing og overføring av eierinteresser i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for administrasjon og ledelse av desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
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for deltakelse og stemmegivning i desentraliserte 
autonome organisasjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for å utføre og registrere økonomiske transaksjoner;  
ikke-nedlastbar distribuert hovedbokprogramvare for 
bruk ved behandling av finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for elektronisk 
pengeoverføring; ikke-nedlastbar programvare for bruk 
som en kryptovaluta-lommebok; ikke-nedlastbar 
programvare for bruk som elektronisk lommebok;  ikke-
nedlastbar programvare for å lage og administrere 
elektroniske lommebøker; ikke-nedlastbar programvare 
for digital valutabetaling og vekslingstransaksjoner; 
ikke-nedlastbar programvare for å administrere og 
validere transaksjoner som involverer digitale 
eiendeler, digitale tokens, krypto-tokens, nytte-tokens, 
ikke-fungible tokens (NFT), digitale samleobjekter, 
krypto-samleobjekter, kryptovalutaer, digitale valutaer 
og virtuelle valutaer; ikke-nedlastbar programvare for 
elektronisk betalingsbehandling; ikke-nedlastbar 
spillprogramvare; ikke-nedlastbar virtual reality-
programvare; ikke-nedlastbar programvare for å lage 
NFT-er; ikke-nedlastbar programvare for å administrere 
og verifisere transaksjoner på en blokkjede; ikke-
nedlastbar programvare for spillutvikling; ikke-
nedlastbare utviklingsverktøy for spillprogramvare; 
ikke-nedlastbar blockchain-spillprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for utvinning av kryptovaluta; 
ikke-nedlastbar programvare for kryptovalutafarming; 
ikke-nedlastbar programvare for å arrangere og 
gjennomføre auksjoner; ikke-nedlastbar programvare 
for stemmegivning; ikke-nedlastbar programvare for 
sosial nettverking; ikke-nedlastbare 
programvareutviklingsverktøy; ikke-nedlastbar 
programvare for å lage, administrere og samhandle 
med et nettsamfunn; ikke-nedlastbar programvare for å 
opprette, administrere og få tilgang til grupper i virtuelle 
fellesskap; ikke-nedlastbar fildelingsprogramvare; ikke-
nedlastbar kommunikasjonsprogramvare; ikke-
nedlastbar programvare for å sende og motta 
elektroniske meldinger, grafikk, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold via internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang 
til, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, lenke, 
gjøre merknader om, uttrykke følelser om, kommentere, 
stemme på, legge inn, overføre og dele eller på annen 
måte tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon 
via data- og kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar 
programvare for behandling av bilder, grafikk, lyd, video 
og tekst; ikke-nedlastbar programvare for innsamling, 
administrasjon, redigering, organisering, modifisering, 
overføring, deling og lagring av data og informasjon; 
ikke-nedlastbar programvare for å vidersende, dele, 
motta, laste ned, vise, samhandle med og overføre 
innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, audiovisuelle verk, 
litterære verk, data, filer, dokumenter og elektroniske 
verk; ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare; ikke-
nedlastbar e-handelsprogramvare for å tillate brukere å 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via en 
global datamaskin internett og 
kommunikasjonsnettverk; ikke-nedlastbar programvare 
for behandling av elektroniske transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for å organisere, søke etter og 
administrere hendelser; ikke-nedlastbar programvare 
for å opprette kontoer og vedlikeholde og administrere 
informasjon om finansielle transaksjoner på distribuerte 
hovedbøker og peer-to-peer betalingsnettverk; ikke-
nedlastbar programvare for bruk i finansiell handel; 
ikke-nedlastbar programvare for bruk i finansiell 
utveksling; ikke-nedlastbar programvare for å 
tilveiebringe autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for vedlikehold av 
hovedbøker for finansielle transaksjoner; ikke-
nedlastbar programvare for administrering av 
kryptografisk sikkerhet for elektroniske overføringer på 
tvers av datanettverk; ikke-nedlastbar programvare for 
kryptering og muliggjøring av sikker overføring av 
digital informasjon over internett; ikke-nedlastbar 
programvare for valutakonvertering. 

  Klasse 43   Restauranttjenester; bartjenester; hotelltjenester.  
  Klasse 45   Online sosiale nettverkingstjenester; tilveiebringe 

autentiseringstjenester for personlig 
identifiseringsinformasjon; tjenester for 
identitetsverifisering; data- og 
informasjonssikkerhetstjenester; tilveiebringe et 
nettsamfunn for kjøp, salg, handel og diskusjon og 
utveksling av informasjon om digitale eiendeler, digitale 
tokens, krypto-tokens, nyttetokens, ikke-fungible tokens 
(NFT), digitale samleobjekter, krypto-samleobjekter, 
kryptovalutaer, digitale valutaer og virtuelle valutaer. 
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(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   Vinddrevne elektrisitetsgeneratorer; hydroelektriske 
installasjoner for generering av elektrisitet 
[vannkraftverk]; vindkraftinstallasjoner for generering av 
elektrisitet [vindmølleparker]; hydroelektriske 
installasjoner for generering av elektrisitet; motorer for 
generering av elektrisitet; solenergigeneratorer; 
vannvarmeapparater [maskindeler]; luftrensere 
[maskindeler]; elektriske pizzadelere; ventiler 
[pumpedeler]; støpeformer [maskindeler]; 
kondensatorer [fortetter] [maskindeler]; børster, 
elektriske [maskindeler]; fordelere for bilmotorer; 
oppvaskmaskinstativer [oppvaskmaskindeler]; 
oljekjølere [kjøretøymotordeler]; kamdeksler 
[kjøretøydeler]; hastighetsdempere [maskindeler]; 
fjærlager [maskindeler]; rullelager [maskindeler]; 
oljetanker [kjøretøymotordeler]; fôringsringer 
[maskindeler]; sprøyteventiler [maskindeler]; stempler 
[forbrenningsmotordeler]; pelleteringsblader, 
maskindeler; oljefiltre [maskindeler]; gjengetapper, 
maskindeler; forgassere [kjøretøydeler]; møllesteiner 
[maskindeler]; stempelringer [forbrenningsmotordeler]; 
borekjøleapparater [maskindeler]; 
varmegjenvinningsapparater [maskindeler]; vinkelledd 
[maskindeler]; støtstenger [kjøretøymotordeler]; 
vippearmer [kjøretøymotordeler]; koblingsstenger 
[forbrenningsmotordeler]; lagerinnsatser [maskindeler]; 
lagerhus [maskindeler]; stålbørster [maskindeler]; 
doseringsventiler [maskindeler]; slipeverktøy 
[maskindeler]; verktøyholdere [maskindeler]; tromler 
[maskindeler]; verktøy [maskindeler]; spoler 
[maskindeler]; smørekopper [maskindeler]; hetter 
[maskindeler]; drivanordninger [maskindeler]; borkroner 
[maskindeler]; glasskjærer [maskindeler]; brotsjer 
[maskindeler]; trykkregulatorer [maskindeler]; 
borstativer [maskindeler]; knivbladholdere 
[maskindeler]; kjelerør [maskindeler]; 
trykkavlastningsventiler [maskindeler]; ventiler 
[maskindeler]; knivblad [maskindeler]; vognstativer 
[maskindeler]; børster [maskindeler]; fjærer 
[maskindeler]; taljer [maskindeler]; støtdemperstempler 
[maskindeler]; kniver [maskindeler]; 
forbindelseskoblingsledd [maskindeler]; 
klebebåndsfordelere [maskiner]; lagere [maskindeler]; 
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pakkbokser [maskindeler]; slipesteiner [maskindeler]; 
sagbenker [maskindeler]; skoformer [maskindeler]; 
varmevekslere [maskindeler]; skytler [maskindeler]; 
hammere [maskindeler]; aksellagre [maskindeler]; 
ekspansjonstank [maskindeler]; dreiepatroner 
[maskindeler]; veivaksler [maskindeler]; regulatorer 
[maskindeler]; trykkventiler [maskindeler]; fordelerlokk 
[forbrenningsmotordeler]; fordelerrotorer 
[forbrenningsmotordeler]; maskinverktøy for deling; 
mobile plattformer [elektriske]; mobile plattformer 
[løfting]; mobile sakselifter [elektrisk]; mobile 
transportbånd til bagasje; mobile maskiner for 
steinbruddsdrift; faste og mobile kraner; roboter med 
kunstig intelligens for rengjøring og vasking; elektriske 
vekselstrømgeneratorer for maskiner; 
vekselstrømsmotorer for luftbårne kjøretøy; vendbare 
gjennomstrømningsfiltere [deler av maskiner]; 
elektriske vekselstrømgeneratorer for landkjøretøy; 
likestrømsgeneratorbørster [deler av maskiner]; 
kullbørster for vekselstrømgeneratorer; 
vekselstrømsmotorer for jetmotorer; 
vekselstrømsgeneratorer for bakkekjøretøy; pumper for 
motstrømssvømming; elektriske 
vekselstrømsmotordrivenheter; aksialstrømningsvifte; 
aksialstrømningskompressorer; vekselstrømsmotorer; 
nødsstrømsforsyningsgeneratorer; 
nødstrømsgeneratorer; vekselstrømdynamoer; 
vekselstrømservomotorer; likestrømsmotorer; 
likestrømsgeneratorer; ventiler for regulering av 
væskestrøm [mekaniske]; strømforsyningsapparat 
[generatorer]; avbruddsfrie 
strømforsyningsgenereringsmaskiner; elektriske 
støvsugere for industriell bruk; elektriske generatorer 
som bruker solceller; elektriske pumper for dammer; 
elektriske hammere [håndholdte]; elektriske 
generatorgrupper; elektriske symaskiner; elektriske 
strikkemaskiner; elektriske slipemaskiner; elektriske 
generatorer drevet av geotermisk energi; 
materialhåndteringstransportører; 
materialhåndteringsheiser; 
materialkomprimeringsmaskiner; industrielle roboter for 
bearbeiding av plastmaterialer; industrielle roboter for 
forming av plastmateriale; skyvebord for arbeidsstykker 
[dele av maskiner]; trykkvalser [deler av maskiner]; 
røravgrader [deler av maskiner]; vakuumkontrollventiler 
[deler av maskiner]; remskiver [deler av motorer]; 
metallforgreningsrør [deler av motorer]; strikkespoler 
[deler av maskiner]; høvleverktøy [deler av maskiner]; 
hjulnav, deler av maskiner; stjernesikt [deler av 
maskiner]; spindelaksler [deler av motorer]; 
stampingsvalser [deler av maskiner]; borekroner [deler 
av maskiner]; skvettskjerm [deler av maskiner]; grabber 
[deler av maskiner]; skjærebrennerdyser [deler av 
maskiner]; vippearmer [deler av maskiner]; kamruller 
[deler av maskiner]; kikkraner [deler av maskiner]; 
metallforgreningsrør [deler av maskiner]; siktevalser 
[deler av maskiner]; sylinderblokker [deler av 
maskiner]; akseltapper [deler av maskiner]; 
kjerneklemmer [deler av maskiner]; trykkrammer [deler 
av maskiner]; friformer [deler av maskiner]; 
meiselhammerbits [deler av maskiner]; sprøytehoder 
[deler av maskiner]; festeinnstillingsverktøy [deler av 
maskiner]; støpepresser [deler av maskiner]; 
lyddempere [deler av eksosanlegg]; kopieringsmasker 
[deler av maskiner]; reduksjonsgir [deler av maskiner]; 
koblingsutstyr [deler av maskiner]; 
hakkelsmaskinblader [deler av maskiner]; 
kjedebeskyttere [deler av maskiner]; grenrør [deler av 
motorer]; overbelastningskoblinger [deler av maskiner]; 
tømmergrip [deler av maskiner]; bekjæringsmaskiner 
[deler av maskin]; grenrør [deler av maskiner]; 
poleringsskiver [deler av maskiner]; 
arbeidsstykkeposisjonerer [deler av maskiner]; løfteåk 
[deler av maskiner]; stoppventiler [deler av maskiner]; 
rotasjonsbor [deler av maskiner]; gummistempler [deler 
av maskiner]; presisjonsdreieverktøy [deler av 
maskiner]; presisjonsstikkstål [deler av maskiner]; 
fresestål [deler av maskiner]; ringromfres [deler av 
maskiner]; metallskjæreverktøy [deler av maskiner]; 

vippearmer [deler av motorer]; skjæreverktøyblokker 
[deler av maskiner]; kabelsylindere [deler av maskiner]; 
arbeidsstykkeholdere [deler av maskiner]; 
registerreimhjul [deler av motorer]; sprøyteutstyr [deler 
av maskiner]; lagerbukker [deler av maskiner]; 
vakuumkontrollventiler [deler av motorer]; dampkjeler 
[deler av maskiner]; radsåmaskiner [deler av maskiner]; 
kobberrør [deler av maskiner]; avgassreturventiler 
[deler av maskiner]; avgassrør [deler av maskiner]; 
sikkerhetsventiler [deler av maskiner]; varmepumper 
[deler av maskiner]; metallsikkerhetsventiler [deler av 
maskiner]; sylinderdeksler [deler av maskiner]; 
dempere [deler av maskiner]; tetningsforbindelser 
[deler av maskiner]; skipsmotorer og deler og 
armaturer; sirkelsagblader som deler av maskiner; 
strammehoder som deler av maskiner; 
utløsermekanismer som deler av maskiner; 
gnistfangere som deler av maskiner; stikksagblader 
[deler til maskiner]; sveisebrennere som deler av 
gassveiseapparater; trådtrekkeformer som deler av 
maskiner; skjæreverktøy som deler av maskiner; 
akselkoblinger som deler av maskiner; 
spenningsstykker som deler av maskiner; fjærende 
kuleledd [deler av maskiner]; hydrauliske ventiler [deler 
av maskiner]; oppvaskmaskinkurver som er deler av 
oppvaskmaskin; slipeverktøy som er deler av maskiner; 
tilbakeslagsventiler (ikke-metalliske -) [deler av 
maskiner]; roterende verktøybit [deler av maskiner]; 
filtre som er deler av maskiner; turbinskovler som er 
deler av gassturbinmotorer; lyddempere som er deler 
av maskiner; roterende freser [deler av maskiner]; 
glassmesterdiamanter som er deler av maskiner; 
permanente chuck [deler av maskiner]; spliner 
(glidende -) [deler av vannkjøretøyetsutveksling]; 
sylindere som er deler av maskiner; tilbakeslagsventiler 
av metall [deler av maskiner]; låsbare ventiler [deler av 
maskiner]; gearkasser som er deler av maskiner; 
filterhus som er deler av maskiner; magnetiske 
posisjoneringsinnretninger [deler av maskiner]; 
lydisolerte hetter [deler av maskiner]; magnetiske 
klemmer [deler av maskiner]; sorteringbaner [deler av 
industrielle sorteringsmaskiner]; enveis metallklaffer 
[deler av maskiner]; stoppventiler av plast [deler av 
maskiner]; ventilsamlinger av metall [deler av 
maskiner]; selvsentrerende chucker [deler av 
maskiner]; filtre [deler av maskiner eller motorer]; 
brensel- og luftblandingsregulatorer som deler av 
forbrenningsmotorer; spisser til verktøybits [deler av 
maskiner]; spisser til skjæreverktøy [deler av maskiner]; 
veiskraper [maskiner eller deler av maskiner]; 
tappeskruer for trykkluft [deler av maskiner]; 
enkeltegget skjæreverktøy [deler til maskiner]; former 
for trykkstøping [deler av maskiner]; dampkjeler for 
dampgenerering [deler av maskiner]; slagkverner 
[maskiner eller deler av maskiner]; spjeldventiler av 
metall som deler av maskiner; spjeldventiler (Ikke-
metalliske -) som deler av maskiner; trykkregulatorer 
[ventiler] som deler av maskiner; grøfteklippere 
[maskiner eller deler av maskiner]; katalysatorer, deler 
av eksosanlegg til kjøretøy; slagbor [maskiner eller 
deler av maskiner]; mekaniske stanseverktøy [deler til 
maskiner]; kompressorer som deler av maskiner og 
motorer; kappskiver til bruk som deler av maskiner; 
gjengebakker [maskiner eller deler til maskiner]; 
presisjonsmaskiner for produksjon av deler til 
turbojeter; drivstoff-/luftforholdsregulering [deler av 
maskiner og motorer]; forgreningsrør som deler til 
maskiner eller motorer; hydrauliske døråpnere og -
lukkere [deler av maskiner]; pneumatiske døråpnere og 
dørlukkere [deler av maskiner]; forisolerte rør (ikke-
metalliske) [deler av maskiner]; keramiske masser som 
er deler av motorer; dyser som er deler av 
maskindrevne sprayanordninger; trykkregulerende 
innretning som er deler av maskiner; hydrauliske 
forsterkere som er deler av maskiner; laminerte 
bladfjærer som er deler av maskiner; hydrauliske 
akkumulatorer som er deler av maskiner; frem- og 
tilbakegående matebånd [deler av maskiner]; 
slamsamlere [ventiler] som er deler av maskiner; 
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støtdempende fjærer som er deler av maskinoppheng; 
siler brukt i papirindustrien [deler av maskiner]; 
turbinskovler, annet enn deler av landkjøretøymotorer; 
børster som deler av motorer, generatorer og 
dynamoer; oppspenningsverktøy for holding av deler 
under maskinering; perforerte plater som er deler av 
maskiner for sortering av materialer; ikke-vevde belter 
som er deler av maskiner for bruk i sliping; 
maskinkoblinger og girkasser, annet enn for 
landkjøretøy og deler derav; sprøyter [deler av 
maskiner], annet enn for medisinsk bruk; ikke-vevde 
skiver som er deler av maskiner for bruk til rengjøring; 
ikke-vevde ruller som deler av maskiner for bruk ved 
polering; kraftventil for forgassere [kjøretøydeler]; 
sprøyteanordninger for bruk i hagebruk [maskindeler]; 
mobile løfteplattformer; avbruddsfri strømforsyning 
[maskiner] for generering av elektrisk energi. 

  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 
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; 
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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 
[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 
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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]; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
bryterbokser [elektrisitet]; polklemmer [elektrisitet]; 
ledningsklemmer [elektrisitet]; reduksjonsapparater 
[elektrisitet]; fordelingstavler [elektrisitet]; 
avgreiningsbokser [elektrisitet]; apparater og 
instrumenter for regulering av distribusjon av 
elektrisitet; fotoelektriske installasjoner for generering 
av elektrisitet [fotoelektriske kraftverk]; vitenskapelig og 
laboratorieutstyr for behandling ved bruk av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for leding, veksling, 
omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av 

elektrisitet; elektrisitetsmålere; elektrisitetsmålende 
instrumenter; anvisere for elektrisitetstap; apparat for 
overvåking av elektrisitetsforbruk; apparater og 
instrumenter for leding av elektrisitetsbruk; apparater 
og instrumenter for transformering av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for fordeling av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for regulering av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for akkumulering av 
elektrisitet; apparater, instrumenter og kabler for 
elektrisitet; apparater og instrumenter for kontroll av 
elektrisitet; bærbare solcellepaneler for generering av 
elektrisitet; fotoelektriske apparater for generering av 
elektrisitet; apparater for kontroll av statisk elektrisitet; 
paneler for distribusjon av elektrisitet; paneler for 
tilkobling av elektrisitet; induktiv motstand (elektrisitet); 
isolatorer [for elektrisitet]; likerettere [elektrisitet]; 
lastebanker (elektrisitet); koblingsbokser [elektrisitet]; 
vikletråder [elektrisitet]; kontrolltavler [elektrisitet]; 
vipper [elektrisitet]; strømkoblere [elektrisitet]; 
fordelingspulter [elektrisitet]; armatur [elektrisitet]; 
avbruddsfrie strømforsyningsapparater [batteri]; 
batterikar; batteripakker; batteritestere; batterier; 
batterikasser; batteriladere; batteriledninger; 
batteriklemmer; batteriadaptere; batteristartere; 
batteriseparatorer; batteriforvarmere; battericeller; 
batteriladekabler [Startkabler]; batterier for 
lommelykter; batterier for kjøretøy; batteriladere for 
motorkjøretøyer; batterier for mobiltelefoner; batterier til 
telefoner; batterilader for nettbrett; batteriladere for 
hjemmevideospillmaskiner; batterier for projektorer; 
batteriladere for mobiltelefon; batteriladere drevet av 
sollys; batterier til bruk i høreapparater; batteriladere for 
elektroniske sigaretter; batteriladere for bruk med 
telefoner; elektriske batterier; galvaniske batterier; 
ekstra batteripakker; batteriladere for mobiltelefon for 
bruk i biler; strømforsyninger [batterier]; akkumulatorer 
[batterier]; oppladbare elektriske batterier; elektriske 
celler og batterier; solcelledrevne oppladbare batterier; 
utjevningsladere til batterier; ekstra batterier til 
mobiltelefoner; ladere for elektriske batterier; elektriske 
batterier for strømforsyning til elektriske kjøretøy; 
solbatterier; anodebatterier; litiumbatterier; nikkel-
kadmiumbatterier; tørrcellebatterier; fordamperbatterier; 
litiumionbatterier; bilbatterier; tenningsbatterier; 
sekundære litiumbatterier; solbatterier til industriell 
bruk; solbatterier til husholdningsbruk; 
energikontrollenheter; solenergitelefoner; fotoelektriske 
apparater og installasjoner for generering av solenergi; 
optiske kodelesere; strømfordelere [elektriske]; 
elektriske fordelere; kretsfordelere; printerdelere; 
spenningsdelere; strek-kodelesere; videoopptakere for 
automobiler; nedlastbar dataprogramvare for bruk som 
et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
mobile radiosendere; mobile radio- og 
mottaksapparater; mobile eller bærbare faksmaskiner; 
applikasjonsprogramvare for mobile enheter; 
programvare for utviklingsmiljøer; programvare for 
miljøkontroll; programvare for miljøovervåkning; 
kunstige lemmer for medisinsk instruksjon 
[undervisningsapparater]; miljøforsøksrom 
(temperatursimuleringsutstyr); sirkulære linser; 
oksygenpusteapparater, andre enn for kunstig 
åndedrett; pustemasker, andre enn for kunstig 
åndedrett; humanoide roboter med kunstig intelligens 
for bruk i vitenskapelig forskning; likerettere for strøm; 
undervannskabler for strøm; analysatorer for elektrisk 
strøm; trykk-til-strøm omformere; solceller for 
generering av strøm; skap med laminær strøm for 
laboratoriebruk; likerettere for vekselstrømgeneratorer; 
lysstrømmålere; lavspenningstrømforsyninger; 
likestrømsomformere; massestrømsmålere; 
hovedstrømbrytere; massestrømssensorer; 
reststrømsapparater; vekselstrømsadaptere; 
feilstrømbrytere; videostrømmingsenheter; 
partikkelstrømmonitorer; høyspenningstrømforsyning; 
gasstrømmonitorer; apparater for testing av luftstrøm; 
apparater for måling av luftstrøm; radioer drevet med 
solcellestrøm; strømforsyninger til 
høyfrekvenskoblinger; strømforsyningsenheter 
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(elektriske); strømdelere [elektriske]; elektroniske 
strømstyringsenheter; elektroniske strømforskynere; 
elektriske strømningsmålere; kontinuerlige 
strømforsyningsapparater; elektroniske 
strømomformere; elektriske strømforsyninger; 
overvåkingsapparat [elektrisk]; terminalkontroller 
[elektrisk]; kontakttavler (Elektrisk -); rotasjonsbrytere 
(elektrisk); monteringsvugger [elektrisk]; 
resultatopptakere [elektrisk]; stikkontakter [elektrisk]; 
trådløse kontroller for ekstern overvåking og styring av 
funksjon og status for andre elektriske, elektroniske og 
mekaniske enheter eller systemer; strømforsynere til 
energiomformere; ultrakondensatorer for energilagring; 
elektriske eller elektroniske kretser; elektriske og 
elektroniske komponenter; elektriske ledninger av 
metallegeringer; elektriske målebånd 
[måleinstrumenter]; elektriske interaktive tavler; 
elektriske koblingskabler; elektriske kontrollapparater; 
elektriske nettransformatorer; elektriske sendere; 
elektriske motstandstråder; elektriske kontrollpaneler; 
elektriske tidsbrytere; elektriske motstandsspoler; 
elektriske stikkontakter; elektriske blinklysbrytere; 
elektriske adapterkontakter; elektriske mottakere; 
elektriske releer; elektriske boostere; elektriske 
adapterkabler; elektriske shuntbokser; elektriske 
kommunikasjonsapparater; elektriske brannvarslere; 
elektriske fjernkontrollapparater; elektriske 
sikringsskap; elektriske trykkbrytere; elektriske 
veieapparater; elektriske testapparater; elektriske 
vippebrytere; elektriske kontaktklosser; elektriske 
opptakere; elektriske røykvarsler; elektriske 
kontrollbokser; apparater og instrumenter for 
akkumulering og lagring av elektrisk strøm; nedlastbar 
dataprogramvare for blockchain-teknologi; apparater 
for analyse av genomisk informasjon; nedlastbar 
dataprogramvare for fjernovervåkning og analyse; 
lysbilder for mikroanalyse; apparater for 
fuktighetsanalyse av huden, ikke for medisinske formål; 
videokameraer for analyse av golfslag; videospillere 
uten bevegelige deler; abdomenbeskyttere for 
beskyttelse mot skade [andre enn deler av 
sportsdrakter eller tilpasset bruk i spesifikke 
idrettsaktiviteter]; programmerte databærende 
elektroniske kretser; internett-roboter i form av 
dataprogrammer; bærevesker spesielt tilpasset 
datamaskinskrivere; magnetiske databærere med 
innspilt programvare; nedlastbare bakgrunnsbilder til 
datamaskiner og telefoner; nedlastbar 
dataprogramvare for styring av informasjon; nedlastbar 
dataprogramvare for overføring av informasjon; etuier 
tilpasset for bærbare datamaskiner; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble globale 
datanettverk; skjermfiltre tilpasset for bruk med 
dataskjermer; patroner [programvare] for bruk med 
datamaskiner; tilleggskretskort for tilkobling av 
datamaskiner til nettverksprogramvare; varsellamper 
ved bilhavari, andre enn bildeler; solceller; 
solcelleskiver; solcellepaneler; solcellemoduler; 
solceller og -moduler; solcellepaneler for produksjon av 
elektrisitet; fotoelektriske solcellemoduler; silisiumskiver 
for solceller; måleapparater for termisk energi; 
apparater for å forbedre energieffektiviteten; elektriske 
kontrollenheter for energistyring; energiregulatorer; e-
bøker; e-postterminaler; e-postsikkerhetsprogramvare; 
programvare for e-handel og e-betaling; programvare 
for e-handel; programvare for e-post; nedlastbar e-
postprogramvare; nedlastbare e-lommebøker; 
nedlastbar programvare for direktemeldinger og 
elektroniske e-posttjenester. 

  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]; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
detaljhandel med batterier; utarbeidelse av 
adresselister for direkte annonseringstjenester via post 
[unntatt salg]; engrossalgstjenester vedrørende 
sanitære installasjoner; engrossalgstjenester 
vedrørende medisinske instrumenter; 
engrossalgstjenester vedrørende veterinære 
instrumenter; engrossalgstjenester vedrørende 
veterinære apparater; engrossalgstjenester vedrørende 
sanitært utstyr; engrossalgstjenester vedrørende 
sportsutstyr; engrossalgstjenester vedrørende 
kontorartikler; engrossalgstjenester vedrørende 
matlagingsutstyr; engrossalgstjenester vedrørende 
varmeapparater; engrossalgstjenester vedrørende 
landbruksutstyr; engrossalgstjenester vedrørende 
matlagingsredskaper; engrossalgstjenester vedrørende 
drivstoff; engrossalgstjenester vedrørende tekstiler; 
engrossalgstjenester vedrørende te; distribusjon av 
reklamemateriell (løpesedler, prospekter, brosjyrer, 
vareprøver, spesielt for kataloger og for fjernsalg), over 
landegrensene eller ikke; presentasjon av varer 
gjennom medier, for detaljsalg; informasjon om 
rangeringer av produktsalg; informasjon om 
produktsalg; auksjonssalg; datastyrt datainnsamling fra 
salgssteder for detaljhandlere; ledelse av kundelojalitet, 
intensiver eller salgsfremmende programmer; 
presentasjon av finansielle produkter i 
kommunikasjonsmedier, for salgsformål; tilveiebringe 
rådgivning innen salgsmetoder og -teknikker; levering 
av forretningsdata i form av adresselister; levering av 
informasjon relatert til kommersiell virksomhet og 
kommersiell informasjon via det globale datanettverket; 
eksportfremmende tjenester; market intelligence-
tjenester; administrative tjenester knyttet til tollklarering; 
utarbeidelse av kontrakter for fremskaffelse av 
tjenester, for andre; forretningsadministrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester for andre; 
forretningsinformasjon og rådgivning for forbrukere i 
valg av produkter og tjenester; reklametjenester knyttet 
til transportindustrien; reklametjenester for å fremme 
allmenn bevissthet om miljøspørsmål; reklametjenester 
for å fremme allmenn bevissthet om miljøspørsmål og 
miljøinitiativer; promotering av fordelene med 
energieffektive belysningsteknologier for fagpersoner 
innen belysning; analyse av selskapsadferd; analyse av 
kostnadspriser; finansiell prognose og analyse for 
forretningsformål; kunderesponsanalyse; 
kornmarkedsanalyse; markesføringsanalyse; 
markedsundersøkelsesanalyse; forretningsanalyse; 
strategisk virksomhetsanalyse; markedsanalyse og -
undersøkelse; bistand, rådgivning og 
konsulentvirksomhet vedrørende virksomhetsanalyse; 
distribusjon av reklame- og annonsemateriale; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon via 
dataterminaler; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende bruk av datamaskiner; sammenstilling av 
informasjon i datastøttede registre; kommersielle 
informasjonstjenester levert via tilgang til en database; 
forretningsadministrasjon for behandling av salg via et 
globalt datanettverk; reklame, inkludert on-line 
annonsering på et datanettverk; annonseringstjenester 
vedrørende salg av private eiendeler; 

sammenligningstjenester knyttet til energipriser; 
sporing og overvåking av energiforbruk for andre med 
regnskapsrevisjonsformål; reklametjenester i tilknytning 
til e-sportsarrangementer; tilveiebringe informasjons- 
og rådgivningstjenester knyttet til e-handel; import-og 
eksportbyrå innen energifeltet. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater 
og instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
generering av elektrisitet; batterilading av 
mobiltelefoner; opplading av batterier; utleie av 
batteriladere; opplading av batterier og akkumulatorer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av batterier og 
akkumulatorer; lading av kjøretøybatterier; 
ladetjenester for bærbare PC- og telefonbatterier; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjelsystemer 
og solenergisystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av solenergisystemer; installasjon av 
solenergidrevne systemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
reparasjon av motordeler; bygging av 
jordvarmeinstallasjoner i lokalsamfunn; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datanettverk og IT-utstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
for datanettverk; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av maskinvare for datakommunikasjonsnettverk; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare for telekommunikasjonssystemer; 
trekking av ledninger brukt for dataoverføring i kontorer; 
installasjon av datasystemer som bruker elektroniske 
halvlederkretssystemer; reparasjon og vedlikehold av 
maskinvare innen data og telekommunikasjon; 
installasjon og vedlikehold av datamaskinvare for 
overføring av data for ekstern avlesing av strømmålere; 
støydempningstjenester for elektriske apparater; 
diagnostiske vedlikeholdstjenester for kopimaskiner; 
reparasjonstjenester for elektriske 
husholdningsapparater; fremskaffelse av 
vedlikeholdstjenester for idrettsanlegg; 
rådgivingstjenester i forbindelse med byggsanering; 
verkstedtjenester for reparasjon av motorkjøretøyer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjøle- og 
klimaanleggsystemer for temperaturstyrte miljøer; 
rengjøring av miljøer før og etter arrangementer; 
rådgivningstjenester i forbindelse med reparasjon av 
miljøkontrollsystemer; rådgivningstjenester i forbindelse 
med vedlikehold av miljøkontrollsystemer; installasjon 
av miljøkontrollsystemer for renrom; installasjon av 
miljøtekniske systemer; installasjon av 
miljøvernsystemer; installasjon av 
miljøkontrollsystemer; bygg- og anleggsvirksomhet i 
forbindelse med kunstig vanning; fremstilling av kunstig 
snø; reparasjon av apparater og installasjoner for 
generering av strøm; vedlikehold av apparater og 
installasjoner for generering av strøm; vedlikehold av 
utstyr og installasjoner for generering av strøm; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, ventilatorer, 
luftfiltre, vekselstrømsgeneratorer, trykkregulatorer og 
oljeutskillere; installasjon av utstyr for reaktiv 
strømkompensasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av fotoelektriske moduler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fotoelektriske celler og 
moduler; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm, solfangere og 
fotoelektriske moduler; 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]; reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske 
kokeapparater og -installasjoner, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; installasjon av energieffektivt 
utstyr; bygging av energiinfrastruktur; installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer; 
reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
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tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler; 
konstruksjon av deler til bygninger; reparasjon av filtre 
og tilhørende deler; montering [installasjon] av deler til 
kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av akslinger og 
tilhørende deler; reparasjon og vedlikehold av 
motorkjøretøy og tilhørende deler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser og deler; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkerimaskiner og deler; reparasjon og vedlikehold av 
biler og tilhørende deler; rådgivningstjenester i 
forbindelse med reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper og tilhørende deler; reparasjon, 
vedlikehold, demontering, ombygging og rengjøring av 
bilmotorer og tilhørende deler; reparasjon, vedlikehold, 
demontering, ombygging, rengjøring og lakkering av 
biler og tilhørende deler; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av datamaskiner; installasjon av 
maskinvare for datasystemer; reparasjon og 
vedlikehold av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
konstruksjon av solcelleinstallasjoner til 
forsyningsformål; vedlikehold og reparasjon av 
solcelleinstallasjoner; installasjon, konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av energi- og 
strømgenererende apparater, utstyr og installasjoner; 
konstruksjon av energieffektive bygninger og strukturer; 
reparasjon og vedlikehold av energigenererende 
anlegg; installasjon av energisystemer med solpaneler 
for private boligeiendommer; installasjon av 
energisystemer med solpaneler, ikke for private 
boligeiendommer; reparasjon av 
energiforsyningsanlegg; vedlikehold og reparasjon av 
energigenererende installasjoner; reparasjon av 
energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål. 

  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, 
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 
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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; 
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 
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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; 
elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, 
bilder, dokumenter, meldinger og data; overføring av 
informasjon via datamaskiner som er koblet til samme 
telematikknettverk; kommunikasjon via dataterminaler, 
ved digital overføring eller via satellitt; kommunikasjon 
via et globalt datanettverk eller internett; elektronisk 
overføring av informasjon (tjenester for -); nettbaserte 
tjenester for sending av meldinger; tilveiebringelse av 
tjenester for online elektroniske oppslagstavler (BBS) 
og samtalerom; strømming av e-sportsarrangementer; 
e-post- og meldingstjenester; videresending av e-post; 
sikkerhetstjenester for e-post; kringkasting av e-

sportsarrangementer; e-post- og 
direktemeldingstjenester; elektroniske e-post og 
postbokstjenester; tilveiebringe notifikasjonsvarsler for 
e-post via internett; tilgang til plattformer for e-handel 
på internett; tilgang til en nett-, e-post- og nyhetsportal. 

  Klasse 39   Distribusjon av elektrisitet, gass, vann og fjernvarme; 
leasing av strømlinjer fra tredjeparter for overføring av 
elektrisitet; lagring og distribusjon av elektrisitet; lagring 
av elektrisitet; distribusjon av elektrisitet; fysisk lagring 
av elektronisk lagrede digitale data-, foto-, lyd- og 
bildefiler; sporing av passasjerkjøretøy via datamaskin 
eller via globale navigasjonssystemer 
[transportinformasjon]; flytting av personlige eiendeler; 
utleie av flydeler; oppbevaring av reservedeler; lagring 
av kjøretøydeler; sporing av passasjerkjøretøy eller 
fraktbiler/fraktvogner ved hjelp av datamaskiner eller 
globale navigasjonssystemer [transportinformasjon]; 
sporing av fraktbiler/fraktvogner via datamaskin 
[transportinformasjon]; fremskaffelse av data 
vedrørende transportmetoder; fremskaffelse av data 
vedrørende kjøreplaner; fysisk lagring av elektronisk 
lagrede data og dokumenter; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tjenester for lossing av 
last; distribusjon og overføring av strøm; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med strømdistribusjon; 
informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
strømdistribusjon; forsyning av elektrisk energi, gass, 
vann og fjernvarme; distribusjon av energi for 
oppvarming og kjøling av bygninger; transport av 
byggematerialer; databehandlede 
informasjonstjenester vedrørende transport av 
passasjerer; lagring av deler til motorkjøretøy; lagring 
av energi og drivstoff; distribusjon av fornybar energi. 

  Klasse 40   Generering av elektrisitet fra geotermisk energi; 
generering av elektrisitet fra bølge-, vind- og solenergi; 
generering av elektrisitet fra solenergi; generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; generering av gass og 
elektrisitet; generering av elektrisitet; utleie av batterier; 
fremstilling av elektroniske kretser ved 
mønsterdannelse av overflateenergi; mønsterdannelse 
av overflateenergi; generering av elektrisitet fra 
vindenergi; jord-, avfalls-, eller 
vannbehandlingstjenester [miljøforebyggende 
tjenester]; behandling av avfallsmaterialer innen 
miljøforurensningskontroll; jordbehandlingstjenester 
[miljøopprydding]; generering av elektrisk strøm; 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisk energi; produksjon av elektrisk energi fra 
fornybare energikilder; generering av energi; 
generering av elektrisk energi fra bølge-, vind- og 
solkilder; utleie av utstyr for behandling og 
transformasjon av materialer, til energiproduksjon og 
for produksjon på bestilling; bearbeiding av 
plastmaterialer; innkapsling av platemateriale; 
behandling av brenselmaterialer; behandling og 
bearbeiding av plastmaterialer; innkapsling av 
arkmateriale til dokumenter; innkapsling av 
arkmateriale til fotografier; montering på bestilling av  
lærmaterialer for andre; garving, farging og montering 
av  lærmaterialer, på bestilling; bearbeiding og 
omdanning av mineralressurser og andre råmaterialer; 
bearbeiding av plastmaterialer og fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bearbeiding av plastmaterialer; 
bearbeiding av råmaterialer for produksjon av 
næringsmidler og drikkevarer; maskinbearbeiding av 
deler for andre [maskinverkstedtjenester]; produksjon 
på bestilling av sintrede deler; temperering av overflater 
til maskindeler; senkesmiingstjenester med hensyn på 
bildeler; bearbeiding og omdanning av energi; 
produksjon av energi på kjernekraftverk; produksjon av 
energi på kraftverk; energiproduksjon; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; leasing av 
energigenererende utstyr; utleie av energigenererende 
utstyr. 

  Klasse 41   Publisering av dataspill; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende fysisk opplæring via et nettsted; 
ansattopplæringstjenester vedrørende detaljhandel; 
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livscoaching (undervisning); treneropplæringstjenester; 
trenertjenester for sportsaktiviteter; personlig trener 
[mosjon og trim]; tilveiebringe nettbaserte videospill; 
tilveiebringe nettbaserte undervisningskurs; utleie av 
audio/visuelt og fotografisk utstyr og fasiliteter; 
utdanningstjenester vedrørende sport; fremskaffelse av 
instruksjonskurs vedrørende sport; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende sport; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til sport; utdannings- og 
opplæringstjenester relatert til sport; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende e-sport; utleie av utstyr til bruk 
på sportsarrangementer; personalopplæring i bruk av 
elektrisk utstyr; utleie av utstyr for bruk på 
gymnastikkarrangementer; opplæring innen 
databehandling; utdanning og opplæring innen 
elektronisk databehandling; utdannings- og 
opplæringstjenester; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige 
konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser 
og forelesninger; tilveiebringelse av utdanningskurs, 
forelesninger, seminarer og 
yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom; 
personalopplæringstjenester vedrørende moderne 
kontorteknologi; rådgivningstjenester vedrørende 
ledelsesopplæring; utdanningstjenester vedrørende 
forretningsopplæring; faglig kompetanseopplæring 
(Fremskaffelse av -); elektronisk 
databehandlingsopplæring; utførelse av arrangementer 
innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt 
idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av dataassisterte 
tekniske systemer; opplæringstjenester knyttet til 
installasjon av datastyrte testsystemer; 
opplæringstjenester vedrørende vedlikehold av 
datastyrte testsystemer; opplæringstjenester 
vedrørende datastøttet teknisk design; 
opplæringstjenester vedrørende reparasjon av 
datastyrte testsystemer; opplæringstjenester 
vedrørende helse og sikkerhet; opplæringstjenester 
vedrørende vedlikehold av datamaskiner; 
opplæringstjenester vedrørende datastøttet design; 
opplæringstjenester vedrørende datastøttet produksjon; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av 
informasjonsteknologi; opplæringstjenester vedrørende 
reparasjon av datamaskiner; opplæringstjenester 
vedrørende datamaskinsassistert prøving; 
opplæringstjenester vedrørende salg av kjøretøy; 
opplæringstjenester vedrørende installasjon av 
datamaskiner; opplæringstjenester knyttet til 
forretningsledelse; opplæringstjenester relatert til 
taleteknikk; opplæringskurs vedrørende 
dataprogramvare; opplæringskurs vedrørende 
databasedesign; opplæringstjenester vedrørende 
datamaskiner; opplæringstjenester vedrørende 
logistikk; opplæringkurs vedrørende datamaskinvare; 
opplæringstjenester vedrørende detaljhandelsledelse; 
opplæringstjenester vedrørende datasystemer; 
opplæringstjenester vedrørende stemmebruk; 
opplæringskurs vedrørende systemanalyse; 
opplæringstjenester vedrørende forretningsledelse; 
opplæringstjenester vedrørende datakommunikasjon; 
opplæringstjenester vedrørende mosjon; 
opplæringstjenester tilveiebrakt av simulatorer; 
opplæringstjenester vedrørende forretningsliv; 
opplæringstjenester for lydteknikkere; 
opplæringstjenester for kommunikasjonsferdigheter; 
opplæringskurs i kundeservice; opplæringstjenester for 
datautdanning; fremskaffelse av informasjon, 
kommentarer og artikler innen musikk via datanettverk; 
billettreservasjon- og bestillingstjenester for 
arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur; organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; tilveiebringe nyhetsbrev innen dataspill via e-
post; tilrettelegging og utførelse av arrangementer 
innen idrett og kultur; tilveiebringe undervisning og 
utstyr innen fysisk trening; utdanning innen kunst 
framført gjennom korrespondansekurs; organisering av 

konferanser og symposier innen medisinsk vitenskap; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon innen 
dataspillunderholdning; utførelse av arbeidsgrupper 
[opplæring]; veiledning [utdanning og opplæring]; 
utdanning, undervisning og opplæring; opplæring i 
fremvisning av mat; trafikksikkerhetsopplæring; 
utdanningstjenester vedrørende vannsikkerhet; 
utdanningstjenester vedrørende trafikksikkerhet; 
kjøreundervisning i trafikksikkerhet; nettbaserte 
bibliotekstjenester, nemlig elektroniske 
bibliotekstjenester som inkluderer aviser, magasiner, 
fotografier og bilder via et nettbasert datanettverk; 
informasjon i forbindelse med utdanning og 
underholdning, fra en database eller internett eller i 
form av tv- eller radioprogrammer; informasjon 
vedrørende underholdning, tilveiebrakt via nett fra en 
database eller internettet; tilveiebringe dataspill som er 
tilgjengelig av brukere på et globalt nettverk og/eller 
internettet; spilltjenester vedrørende virtuell virkelighet 
tilveiebrakt på nett fra et datanettverk; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende nettbasert underholdning fra 
en database på internettet; tilveiebringelse av 
elektroniske publikasjoner fra et globalt datanettverk 
eller internett, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av 
publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internettet 
som kan gjennomgås; tilveiebringe informasjon innen 
underholdning ved hjelp av et globalt datanettverk; 
informasjon i forbindelse med underholdning og 
utdanning fra en database eller internett; publisering av 
materiale som er tilgjengelig fra databaser eller fra 
internettet; fremskaffelse av nettbasert utdanning fra 
databaser, via internettet eller extranett; nettbaserte 
spilltjenester fra et datanettverk for underholdnings- og 
videregående utdanningsformål; elektroniske 
spilltjenester tilveiebrakt fra en database eller via 
internettet; publisering av elektroniske aviser 
tilgjengelige via globalt datanettverk; 
underholdningstjenester tilveiebrakt på nett fra 
database eller internettet; elektroniske spilltjenester 
levert via et globalt datanettverk; programmering 
[planlegging av programmer] på et globalt datanettverk; 
spilltjenester tilveiebrakt gjennom kommunikasjon med 
dataterminaler eller mobiltelefon; spilltjenester i form av 
kommunikasjon fra dataterminaler eller mobiltelefoner; 
nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk eller 
mobilnettverk; publisering av materiale på magnetiske 
eller optiske datamedier; tilveiebringelse av opplæring 
via et globalt datanettverk; tilveiebringe opplæring via 
et globalt datanettverk; spilltjenester tilbudt online fra et 
datanettverk; fremskaffelse av spill via et databasert 
system; tilveiebringe informasjon om underholdning via 
datanettverk; yrkesutdanning vedrørende sikkerhet i 
hjemmet; utdanning innen arbeidshelse og -sikkerhet; 
utdannings- og opplæringstjenester innen arbeidshelse 
og -sikkerhet; opplæring i catering; opplæring av 
svømmelærere; opplæring i yoga; opplæring av lærere; 
opplæring i elektroteknikk; opplæring i 
arbeidsrelasjoner; opplæring i filosofi; opplæring i 
forretningsferdigheter; opplæring i elektronikk; 
opplæring av salgspersonale; opplæring av 
toastmastere; opplæring av racerførere; opplæring av 
dommere; opplæring for billøp; opplæring og 
videregående opplæring for personal-, gruppe- og 
organisatorisk utvikling; opplæring i håndtering av 
hunder; opplæring vedrørende salg; opplæring 
vedrørende ansettelsesmuligheter; opplæring 
vedrørende maskinvare; opplæring i bruk av kraner; 
opplæring i vedlikehold av tekstbehandlere; opplæring 
innen medisin; tilrettelegging av spill og konkurranser 
via internett; rådgivning innen utdanning, opplæring og 
videregående opplæring, samt underholdning via 
kundesentre og kundetelefoner; opplæring innen bruk 
av kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære 
instrumenter og utstyr; grunnleggende og videregående 
opplæring for personalressursutvikling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 
opplæring; teknikker for forebygging av blindhet 
(Opplæring i -); fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med opplæring; utdanning og opplæring 



 registrerte varemerker 2022.08.01 - nr 31/22

50 
 

innen bilteknikk; yrkesveiledning i forbindelse med 
utdanning og opplæring; kurs (Opplæring -) vedrørende 
forsikring; tilveiebringe opplæring i bruk av 
datatastaturer; teknisk opplæring vedrørende 
brannfare; tilveiebringelse av opplæring i kjøring av 
motorkjøretøy; kurs (Opplæring -) vedrørende jus; kurs 
(Opplæring -) vedrørende finans; 
konsultasjonstjenester vedrørende opplæring av 
ansatte; 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 
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 



 registrerte varemerker 2022.08.01 - nr 31/22

51 
 

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; tilveiebringe e-sportsfasiliteter; 
organisering av e-sportsarrangementer; nettbaserte 
sportstippingstjenester; betjening av sportsfasiliteter; 
booking av sportsfasiliteter; produksjon 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; coaching innen finans; 
karriereveiledning og coaching [profesjonell 
arbeidsveiledning]; opplærings- og utdanningstjenester 
innen livscoaching; tilveiebringende tjenester av 
underholdning i form av forestillinger med levende 
musikk; underholdningstjenester for deling av lyd- og 
videoinnspillinger; studiotjenester for innspilling av 
videoer; bibliotekstjenester for utveksling av bøker; 
utdanningsakademitjenester for undervisning av 
konstruksjonstegninger; radiotjenester for fremskaffelse 
av utdanningsrevisjon; publiseringstjenester for bøker 
og magasiner; reservasjonstjenester for konsert- og 
teaterbilletter; voksenutdanningstjenester vedrørende 
miljøspørsmål; utdanning og opplæring i forbindelse 
med naturvern og miljø; utdanningstjenester 
vedrørende opplæring av personale i 
næringsmiddelteknologi; utleie av 
undervisningsmaterialer; utgivelse av 
undervisningsmateriale; utgivelse av 

multimediamateriale på internett; utdanningsmaterialer 
eller -apparater (Utleie av -); publisering av 
undervisningsmateriale for utdanning; produksjon av 
kursmateriale distribuert ved profesjonelle 
forelesninger; produksjon av kursmateriale distribuert 
på forelesninger for ledere; databasert opplæring; 
tilveiebringelse av nettbasert informasjon vedrørende 
dataspill og dataforbedringer for spill; elektroniske 
spilltjenester, inkludert  å tilveiebringe dataspill online 
eller via et globalt datanettverk; tilveiebringe 
nettbaserte interaktive dataspill; fremskaffelse av 
undervisning vedrørende databehandling; utlån av 
bøker vedrørende datamaskiner; interaktive 
dataspilltjenester; utdanningstjenester knyttet til bruk av 
dataprogramvare; informasjon vedrørende utdanning 
tilveiebrakt på nett fra database eller internett; 
fremskaffelse av utdanningskurs vedrørende 
datamaskiner; e-sportscoaching; e-
sportdommertjenester; e-sporttjenester; organisering av 
e-sportkonkurranser; ledelse av live e-
sportsarrangementer; produksjon av e-
sportsarrangementer for tv; underholdningstjenester 
vedrørende e-sport; underholdning i form av e-
sportskonkurranser; organisering og ledelse av e-
sportskonkurranser; sportsveiledning, -coaching og -
instruksjon; personlig coaching [opplæring]; coaching; 
idrettscoaching; opplæring og coaching i å holde 
politiske taler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322982 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202204816 
(220) Inndato: 2022.04.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norsk Hydro ASA, Postboks 980 Skøyen, 0240 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier brukt i industri og vitenskap; Hydrogen; 
Ammoniakk; Vannfri ammoniakk. 

  Klasse 4   Drivstoff til motorvogner og drivstoffcellekjøretøyer 
(inkludert hydrogen); drivstoffgass; drivstoff i flytende 
eller gassform, gassblandinger for forbrenningsmotorer 
og brenselceller; Drivstoff for skip og fly; karbonfritt 
hydrogen. 

  Klasse 7   Hydrogenutdelingspumper for bensinstasjoner; 
Pumper og dispensere for flytende gass og for gass i 
gassform; elektrolyseinstallasjoner; 
drivstoffdispenseringspumper for bensinstasjoner; 
trykkluftpumper; pumper [deler av maskiner, motorer 
eller motorer]; pumper [maskiner]; selvregulerende 
drivstoffpumper; Pumper, kompressorer og 
gassdispensere; kraftgeneratorer; installasjoner for 
gassfylling. 

  Klasse 11   Gassbrennere til industrielle formål; Drivstoffbrennere; 
Apparater og installasjoner for bruk i produksjon, 
overføring, distribusjon, levering og lagring av 
hydrogen. 

  Klasse 35   Forretningsledelse knyttet til bensinstasjoner og 
fylleanlegg; detaljhandel med gass og drivstoff til 
motorvogner og drivstoffcellekjøretøyer, engrossalg av 
gass og drivstoff til motorvogner og 
drivstoffcellekjøretøyer; salgsfremmende tjenester, 
inkludert å fremme og akselerere innovasjon og 
prosjekter innen miljøvitenskap, hydrogenproduksjon 
og klimagassutslipp; handel av energi, elektrisk kraft og 
kraft fra fornybare kilder; handel av gass og drivstoff; 
tjenester knyttet til handel og salg av energi, elektrisk 
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kraft og kraft fra fornybare kilder; energi- og 
kraftkonsulenttjenester knyttet til handelstjenester av 
energi og kraft. 

  Klasse 37   Påfylling av hydrogengass for kjøretøyer; reparasjon 
av installasjoner for energiforsyning; Bygging og 
vedlikehold av bensinstasjoner og fylleanlegg; 
Drivstoffylling av motorvogner og 
drivstoffcellekjøretøyer; Drift, reparasjon og vedlikehold 
av hydrogenelektrolyseanlegg; Byggevirksomhet; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til hydrogenproduksjon; bygging og vedlikehold 
av produksjonsanlegg for hydrogen; bygging og 
vedlikehold elektrolyseinstallasjoner; installasjon, 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av 
installasjoner, anlegg, apparater, instrumenter og 
rørledninger for bruk for hydrogen og elektrisitet; 
bygging, vedlikehold og reparasjon av kraftstasjoner og 
andre apparater og installasjoner for produksjon av 
kraft; fylling av fartøy, kjøretøy, tog og fly. 

  Klasse 39   Distribusjon av energi; distribusjon av fornybar energi; 
lagring av energi og drivstoff; Transport og lagring av 
flytende og faste gasser og gasser i gassform, tilførsel 
av flytende og faste gasser og gasser i gassform; 
lagring av gass og drivstoff til motorkjøretøyer og 
drivstoffcellekjøretøyer; gassforsyning [distribusjon]; 
transport av hydrogen via rørledninger, skip, lastebiler 
og tog; tilrettelegge for transport av hydrogen; 
konsulent- og rådgivningstjenester relatert til 
overføring, distribusjon, forsyning og lagring av 
hydrogen. 

  Klasse 40   Produksjon av energi; prosessering og transformering 
av energi; produksjon av energi fra kraftverk; 
bearbeiding av kjemikalier; bearbeiding av metall; 
bearbeiding av energi; bearbeiding av metallflater med 
finsliping; bearbeiding av avfall og søppel; bearbeiding 
av metallflater ved hjelp av presisjonslipingsteknikker; 
bearbeiding av mineralressurser og andre råmaterialer; 
bearbeiding av drivstoff og andre energikilder 
hydrogenproduksjon; gassproduksjon; 
avfallshåndtering, behandling og avhending; rådgivning 
innen hydrogen og hydrogenproduksjon; konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til generering av hydrogen. 

  Klasse 42   Rådgivning innen energisparing; ingeniørtjenester 
innen energiteknologi; Utvikling av 
hydrogeninfrastruktur, elektrolyseinstallasjoner, 
produksjon av hydrognegass via elektrolyse; 
designtjenester for kraftverk og produksjonsanlegg; 
industriell analyse og forskning innen fornybare 
energikilde; geologiske undersøkelser; geologisk leting; 
geologisk forskning; ingeniørvirksomhet; forskning 
inkludert forskning innen miljøvitenskap, 
hydrogenproduksjon, klimagassutslipp og tilhørende 
teknologier; informasjon og rådgivning knyttet til 
teknologisk og vitenskapelig forskning innen 
miljøvitenskap, hydrogenproduksjon, klimagassutslipp 
og tilhørende teknologier; design og utvikling av 
maskinvare og programvare; design av energi- og 
kraftsystemer; analyse knyttet til andres energi- og 
kraftbehov; utvikling av energi- og 
kraftstyringssystemer; prosjektstudier og profesjonelle 
konsulenttjenester, alt knyttet til andres kraft og 
energibehov og generering og forsyning av kraft og 
energi; konsulenttjenester knyttet til miljøspørsmål; 
rådgivning, forskning og utvikling, alt for gass; teknisk 
rådgivning, teknisk design og teknisk planlegging av 
produksjonsanlegg; rådgivnings-, forsknings- og 
utviklingstjenester alle knyttet til hydrogen; utvikling av 
miljøvennlige former for energi og kraft. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322983 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202204185 
(220) Inndato: 2022.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner for bruk i jordbruksvirksomhet, 

kompakteringsvirksomhet, byggevirksomhet, 
demoleringsvirksomhet, jord- og grunnbearbeidelse, 
jord- og grunnforming, konturering og -profilering, jord- 
og masseflytting, skogbruksvirksomhet, landskaps- og 
terrengarbeid, løftevirksomhet, marin og maritim 
virksomhet, materialhåndteringsvirksomhet, 
materialskroting, gruvedrift, jordtildekkingsvirksomhet, 
olje- og gassdistribusjon, -leting, -prøveboring og -
produksjon, asfaltering og veidekkeanlegging, 
rørlegging, kraftgenerering, veibygging, -vedlikehold og 
-reparasjon, områdepreparering, -behandling, -
opprydding og -istandsettelse; maskiner for bruk i 
avfallshåndtering, luft, areal- og områdeutforskning, 
steinbruddvirksomhet, stein, betong- og 
sementhåndtering, vegetasjonshåndtering, 
transportvirksomhet og til forsvarsformål; 
verktøymaskiner; motorer, unntatt landkjøretøy; 
maskinkoblinger og transmisjonskomponenter, unntatt 
landkjøretøy; generatorer; gravemaskiner; hydrauliske 
gravemaskiner; lastere [maskiner]; hjullastere; 
baklastere; komprimeringsmaskiner; veiskraper 
[maskiner eller deler av maskiner]; høvler [maskiner]; 
og deler, tilbehør og komponenter til alle de 
ovennevnte varer. 

  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; innspilte og 
nedlastbare media, tomme digitale eller analoge 
opptaks- og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, kalkulatorer; autonome 
kjørekontrollsystemer for kjøretøy; dykkerdrakter, 
dykkermasker, øreplugger for dykkere, neseklyper for 
dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater 
for undervannssvømming; brannslukningsapparater; 
vitenskapelig, forskning, navigasjon, geodesi, 
fotografisk, kinematografisk, audiovisuelt, optisk, veiing, 
måling, signalering, detektering, testing, inspeksjon av 
apparater og instrumenter for å styre, fordele, 
transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere 
distribusjon eller bruk av elektrisitet; elektriske 
ledninger, seler, målere og brytere; elektroniske 
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skjermer; elektroniske kontakter, terminaler og 
kontroller; sikringer; smeltesikringer; utjevningsstenger; 
reflekterende signalspeil for å forhindre ulykker; 
strømkoblere; batterier; elektriske deler og tilbehør til 
landkjøretøyer, maskineri og utstyr, nemlig, forsterkere 
for trådløs kommunikasjon, antenner og batterier; 
elektriske releer; drivstoff/luft-forholdskontroller for 
motorer; radioapparater; antenner; elektriske kabler; 
omformere; høyttalere; briller; briller; solbriller; 
mobiltelefoner; solcellepaneler for produksjon av 
elektrisitet. 

  Klasse 12   Kjøretøy, befordringsmidler; apparater for forflytning 
på land, luft eller vann; og reparasjon og 
erstatningsdeler for de nevnte varene; bakkekjøretøy; 
motorer for landkjøretøyer; lastebiler; lastere 
[gaffeltrucker]; dumpere; traktorer; droner; autonome 
kjøretøy; elektriske kjøretøyer; deler, tilbehør og 
komponenter til alle de ovennevnte varer. 

  Klasse 18   Artikler laget av lær eller imitert skinn, nemlig vesker, 
bager, kofferter, lommebøker, poser, handleposer, 
nøkkelpunger, belter, reisesett, stropper, lærplater, -
dekke og -brett; dyreskinn, huder; sveper, seletøy og 
salmakervarer; bager, kofferter, mapper og etuier, 
stresskofferter og lommebøker; paraplyer; parasoller; 
spaserstokker; reisebager; reisesett (lærvarer); 
kofferter; lærstropper; skolevesker og ransler; 
ryggsekker; håndvesker; vesker; konvolutter og sekker 
av lær for pakking; trekk til paraplyer og parasoller; 
attachekofferter, documentmappe; bokser av lær; lær 
skulderremmer; strandvesker; visittkortholdere; 
kortholdere; nøkkelholdere; myntholdere; klesposer for 
reiseformål; duffelbager; reisebager; handlevesker; 
bagasjeposer; sportsvesker, ryggsekker, 
skolebokvesker. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; bekledning, fottøy og 
hodeplagg, nemlig arbeids-, sports-, selskaps-, fritids-, 
barne- og spedbarnsklær i form av skjorter, trøyer, 
gensere, jakker, bukser, shorts, parkas, vester og 
regntøy; hodebekledning; caps; hatter; solskjerm, 
hodeplagg; strikkede hatter; solhatter; uniformer; 
endelte overaller (one piece jumpsuits); skjorter; t-
skjorter; golfskjorter; dress-skjorter; sportstrøyer; 
poloskjorter; skjorter med krage; nattskjorter; 
treningsgensere; vindjakker; trøyer; gensere; 
jerseyklær; fleecegensere; bukser; dressbukser; 
sportsbukser; hverdagsbukser; jeans; treningsbukser; 
nattbukser; joggebukser; vindbukser; shortser; jakker; 
fleecejakker; parkas; vester; regntøy; badedrakter; 
undertøy; hansker; skihansker; votter; sokker; 
mellomlagssokker; fottøy, nemlig sko, fritidssko; 
sandaler, støvler, arbeidsstøvler, sportssko, tursko, 
turstøvler; innleggssåler for sko og støvler; belter; 
lærbelter; stoffbelter; slips; skjerf; tørklær; armbånd 
som klær; smekker ikke av papir; såler [for fottøy]. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; leker og sportsutstyr; 
lekekjøretøyer og tilbehør dertil; baller for sport; 
golfteer, golf tee markører og bokser; greenfikser 
[golfutstyr]; håndtak for golfkøller; golfkøller; 
golfputtere; trekk til golfkøller; balltre for spill; 
aerodynamisk disk for bruk til å spille kastespill; 
erteposespillset; erteposer; kastespill; forminskede 
modeller av kjøretøyer; modellbyggesett; 
modellleketøy; lekesett med byggeplasstema; 
lekeplassutstyr inkludert sandkasser; babygym; husker; 
lekeverktøy; lekeverktøybenker; radiostyrte 
lekekjøretøy; fjernstyrte lekekjøretøy; byggeleker; 
lekekjøretøy til å sitte på; batteridrevne lekekjøretøy til 
å sitte på; puslespill; draker; rollespill leker; brettspill; 
dartspill; lekeklosser; spillkort; ballonger; lekekameraer; 
tøyleker; plysjterninger; julepynt; rangler [leketøy]; 
dukker; lekefigurer; leker for kjæledyr; trehjulsykler 
(leker); sparkesykkel [leketøy]; leketøystog og deler og 
tilbehør dertil; togsett; lekebiler; spilleautomater; 
spilleautomater og deler og tilbehør derfor; håndholdte 
enheter for å spille elektroniske spill; beskyttende 
polstring for sykler, skateboards og sparkesykler; 
festhatter; festartikler av papir; festartikler i form av små 
leker eller støymakere; fiskeredskaper; fiskesnører; 

fiskelokkere; fiskeredskapsbokser; jaktfløyter; og 
fuglekall; droner [leketøy]. 

  Klasse 37   Reparasjon, service, installasjon og vedlikehold av 
kjøretøy, motorer, generatorer, utstyr, maskinverktøy 
og maskiner for bruk i landbruksvirksomhet, 
kompakteringsvirksomhet, byggevirksomhet, 
demoleringsvirksomhet, jord- og grunnbearbeidelse, 
jord- og grunnforming, konturering og -profilering, jord- 
og masseflytting, skogbruksvirksomhet, landskaps- og 
terrengutforming, løftevirksomhet, marin og maritim 
virksomhet, materialhåndteringsvirksomhet, 
materialskroting, gruvedrift, jordtildekkingsvirksomhet, 
olje- og gassdistribusjon, -leting, -prøveboring og -
produksjon; reparasjon, service, installasjon og 
vedlikehold av kjøretøy, motorer, generatorer, utstyr, 
maskinverktøy og maskiner for bruk i/ved asfaltering og 
veidekkeanlegging, rørlegging, kraftproduksjon, 
veibygging, -vedlikehold og -reparasjon, 
områdepreparering, -behandling, -opprydding og -
istandsettelse, forberedelse og sanering av tomter, 
avfallshåndtering, luft-, areal- og områdeutforskning, 
steinbruddvirksomhet, stein, betong- og 
sementhåndtering, vegetasjonshåndtering, 
transportvirksomhet, og for forsvarsformål; reparasjon, 
service, installasjon, reproduksjon, gjenoppbygging og 
vedlikehold av deler, tilbehør og komponenter for de 
nevnte produktene; installasjon av maskiner; utleie og 
leasing av motorer, generatorer, utstyr, maskinverktøy 
og maskiner for bruk i landbruksvirksomhet, 
kompakteringsvirksomhet, byggevirksomhet, 
demoleringsvirksomhet, jord- og grunnbearbeidelse, 
jord- og grunnforming, konturering og -profilering, jord- 
og masseflytting, skogbruksvirksomhet, landskaps- og 
terrengutforming, løftevirksomhet, marin og maritim 
virksomhet, materialhåndteringsvirksomhet, 
materialskroting, gruvedrift, jordtildekkingsvirksomhet, 
olje- og gassdistribusjon, -leting, -prøveboring og -
produksjon; utleie av og leasing av motorer, 
generatorer, utstyr, verktøymaskiner og maskiner for 
bruk i/ved asfaltering og veidekkeanlegging, rørlegging, 
kraftgenering, veibygging, -vedlikehold og reparasjon, 
områdepreparering, -behandling, -opprydding og -
istandsettelse, avfallshåndtering, luft- og areal- og 
områdeutforskning, steinbruddvirksomhet, stein, 
betong- og sementhåndtering, vegetasjonshåndtering, 
transportvirksomhet, og for forsvarsformål; 
reproduksjon av kjøretøy, motorer og forannevnte 
maskineri; vedlikehold og reparasjon av droner; lading 
av elektriske kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322984 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(300) Søknadsprioritet 2022.02.25, DE, 30 2022 208 

594 
(210) Søknadsnr.: 202205479 
(220) Inndato: 2022.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 10MILESNORTH AS Christopher Scheibe, Fagerheim, 

Gjeddveien 45, 8185 VÅGAHOLMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322985 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202115879 
(220) Inndato: 2021.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Jan Atle Jakobsen Engros 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ahlsell AB (publ), Årstaängsvägen 11, 11798 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester vedrørende rengjøringsartikler, 
desinfeksjonsmidler, rengjøringsredskaper, 
vaskeartikler, industrielle rengjøringsmaskiner, 
industrielle gulvvaskemaskiner, rengjøringsmidler, 
kjøkkenutstyr, vaskemidler, rengjøringsartikler for 
industri, servietter, poleringsmidler, vokser, skum, 
papirkurver, avfallsposer, børster, engangsartikler, 
støvsugere, bilvaskartikler, pussemaskiner, 
poleringsmaskiner, vaskemaskiner, feiemaskiner, 
tepperensmidler, damprensere, reservedeler til nevnte 
maskiner, håndklær, papirhåndklær, hygienisk papir, 
dispensere, emballasje til mat, bakerivarer, emballasje, 
bager, plastposer, papirposer, støvsugerposer, teip, 
gavepapir, cellofan, gaveesker, konvolutter [papirvarer], 
kontorrekvisita, kontormøbler, pappesker, bestikk i 
plast, plastglass, krus, borddekorasjoner, stearinlys, 
springvann, kaffefilte, kniver, skrivere, bildeskannere, 
blekk, elektroniske enheter, nemlig håndholdte 
etikettskrivere [kontorrekvisita], datamus, monitorer 
(skjermer), projektorer, webkameraer, elektroniske 
dokkingstasjoner og fjernkontrollapparater, 
harddiskstasjoner, kabler, kofferter, ryggsekker, 
kalkulatorer, lamper og lyskilder, rammer, stempler, 
klær, arbeidsklær, undertøy, fottøy, hansker 
[bekledning], beskyttende arbeidsklær, husapotek, 

medisinske forsyninger, artikler for personlig hygiene, 
antibakterielle preparater, sanitære 
steriliseringspreparater, vaskekluter, mopper, 
emballasjematerialer, bordserviser, andre enn kniver, 
gafler og skjeer, toner, datamaskiner og 
datamaskinvare, programvare, merkingsmaskiner, 
databehandlingsutstyr og tilbehør (elektrisk og 
mekanisk), trykksaker, engangsklær, verneklær for 
beskyttelse mot ulykker eller skader, fottøy for 
beskyttelse mot ulykker eller skader, tilpassede klær, 
[deler av klesplagg], fottøy og hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322986 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202205169 
(220) Inndato: 2022.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Prounite AS, Dyna brygge 4, 0252 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; fottøy: hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; tilveiebringelse av online dataspill og online 
videospill; arrangering og gjennomføring av interaktive 
spillturneringer med videospill; organisering av og 
deltagelse i fanmøter og konferanser som inneholder 
interaktivt spill mellom konferansedeltakere innen 
videospill og e-sport; organisering av videospill - og e-
sportskonkurranser; deltagelse i videospill og e-
sportskonkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322987 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202208652 
(220) Inndato: 2022.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Jiangsu Hyperion Solar Co., Ltd., Room 211 (G), PV 

R&D center, building 1, No. 66 Lijiang Road, Economic 
& Technological Development Zone, YANCHENG 
CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(740) Fullmektig: 
 Carolina Sánchez Margareto, C/ Almirante Cadarso 26 

bajo, 46006 VALENCIA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet; 
solbatterier; solcelleskiver; fotoceller; solcellepaneler 
for produksjon av elektrisitet; fotoelektriske 
solcellemoduler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Reg.nr.: 322988 
(151) Reg.dato.: 2022.07.26 
(210) Søknadsnr.: 202208661 
(220) Inndato: 2022.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd, 

Room 101, Building 1, No. 58 Xiangjiang Road, 
Economic Development Zone, YANCHENG CITY, 
JIANGSU PROVINCE, Kina 

(740) Fullmektig: 
 Carolina Sánchez Margareto, C/ Almirante Cadarso 26 

bajo, 46006 VALENCIA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet; 
solbatterier; solcelleskiver; fotoceller; solcellepaneler 
for produksjon av elektrisitet; fotoelektriske 
solcellemoduler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322989 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(300) Søknadsprioritet 2022.05.27, EM, 018709645 
(210) Søknadsnr.: 202207355 
(220) Inndato: 2022.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dryft Sverige AB, Hemvärnsgatan 15, 17154 SOLNA, 
Sverige 

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

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel [butikkhandel] med elektroniske 
husholdningsapparater; Detaljhandelstjenester 
vedrørende kjøleutstyr; Detaljhandelstjenester 
vedrørende veggbelegg; Detaljhandelstjenester 
vedrørende gulvbelegg; Detaljhandel med 
byggematerialer via kataloger; Detaljhandelstjenester 
vedrørende belysning; Detaljhandelstjenester 
vedrørende sanitære installasjoner; 
Detaljhandelstjenester vedrørende 
vannforsyningsutstyr; Detaljhandelstjenester 
vedrørende hånddrevne verktøy for konstruksjon; 
Utarbeidelse av kontrakter for andre, for å tilveiebringe 
tjenester. 

  Klasse 37   Malevirksomhet; Snekkertjenester; Elektrikertjenester; 
Rørleggervirksomhet; Brolegning og flislegging; 
Tapetseringstjenester; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rørsystemer;  Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg; 
Montering, vedlikehold og reparasjon av møbler; 
Bygningsvedlikehold og reparasjonstjenester levert av 
en håndverker; Byggetjenester relatert til bygning av 
boliger. 

  Klasse 42   Hosting-tjenester, programvare som en tjeneste og 
utleie av programvare; Programvareutvikling, -
programmering og -implementering; Tilveiebringe 
online, ikke nedlastbar programvare. 

  Klasse 45   Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322990 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202208984 
(220) Inndato: 2022.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Jøtul AS, Langøyveien, 1678 KRÅKERØY, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Piper av metall; piperør av metall; ildgitter av metall. 
  Klasse 9   Elektriske kontrollenheter for varmestyring; 

applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
mobilapplikasjoner; sensorer, detektorer og 
overvåkingsinstrumenter; varmesensorer; 
elektrokjemiske gass-sensorer; flammesensorer; 
elektriske tennere for ovner og ildsteder og peiser; 
dataprogramvare og mobiltelefon-applikasjoner for 
fjernstyring av elektriske apparater og varmeovner og 
vedovner, ildsteder og peiser. 

  Klasse 11   Vedovner, ildsteder og peiser samt deler og 
komponenter til disse varer; røkkanaler for ovner; 
ovnspjeld (oppvarming); apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; grilltennere. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; import 
og export-agenturer; oppdatering av reklamemateriale; 
presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for 
detaljsalg; detaljhandel og engrossalgstjenester 
vedrørende varmeapparater, ovner, ildsteder og peiser 
og ved (brensel); datastyrte online bestillingstjenester; 
datastyrt lagerbestilling; salgsfremmende tjenester for 
handel; forretningsadministrasjon for behandling av 
salg via et globalt datanettverk. 

  Klasse 42   Industriell formgivning; ingeniørtjenester (teknisk 
ekspertise), interiørkonsulentvirksomhet, 
konsulentvirksomhet i forbindelse med energisparing; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
tilveiebringelse av informasjon og rådgivning om 
karbonavtrykk; rådgivning vedrørende bygging; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning, design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322991 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(300) Søknadsprioritet 2021.12.22, EM, 018627088 
(210) Søknadsnr.: 202208605 
(220) Inndato: 2022.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Tekstiler til fremstilling av klær; bomullsstoffer; 

tekstiler av blandet elastisk garn; stoffer til tekstilformål; 
elastiske stoff for klær; vevde stoffer av syntetiske 
materialer; stoffer vevet av blandede fibre; stoffer vevet 
av syntetiske fibre; tekstilfôr for klær, nemlig tekstiler til 
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bruk som fôr til klær. 
  Klasse 25   Klær, spesielt yttertøy, nemlig jakker, kåper, vind-og 

vanntette jakker og bukser for snowboarding, ski, 
sykling, jakt, fiske, vannsport, fotturer, løping og 
klatring; jakker, kåper, bukser, langt undertøy, shorts, 
bukser, skjorter, trøyer, gensere, sokker, skjerf, 
tubehalser, undertøy, vester, vindtette jakker, 
tørrdrakter, våtdrakter, hansker; fottøy, nemlig 
vinterstøvler, fottur- og snowboardstøvler, sko for 
løping, sykling, klatring og turgåing, sandaler; 
hodeplagg, nemlig strikkeluer, capser og hatter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322992 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(300) Søknadsprioritet 2022.06.29, CA, 2194871 
(210) Søknadsnr.: 202209058 
(220) Inndato: 2022.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Circle K Stores Inc., 1130 West Warner RoadBuilding 

B, AZ85284 TEMPE, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Abonnementstjenester innen bilrengjøring, håndvask 

av biler og bilvask. 
  Klasse 37   Bilrengjøring, håndvask av biler og bilvask; 

bilvasktjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322993 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202208345 
(220) Inndato: 2022.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

SX 
(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: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322994 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202208083 
(220) Inndato: 2022.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LaJoie, Kanavakatu 1, room 4028, 00160 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Mandelmelk; mandelgeléer; bananchips; bisque; 

bjørnebærsyltetøy; nøtter uten skall; kirsebær, 
bearbeidet; ostebasert snacksmat; osteerstatninger; 
kakaosmør; kroketter [næringsmidler]; 
tranebærsyltetøy; meieriprodukter og erstatninger for 
meieriprodukter; tørkede fruktblandinger; tørkede 
fruktprodukter; tørket fruktbasert snacks; nøtter, 
tørkede; tørkede jordbær; drikkeyoghurter; frossen 
frukt; fruktgele; fruktmarmelade; ingefærsyltetøy; 
syltetøy; geleer, spiselige; geléer, syltetøy, kompotter, 
smørepålegg av frukt og grønnsaker; ost med lite fett; 
smørepålegg av melkeprodukter med lite fett; yoghurt 
med lite fett; lettmelk; melk; melkebaserte drikkevarer 
som inneholder kaffe; melkebaserte snacks; 
melkebaserte drikkevarer med sjokoladesmak; kokte 
nøtter; preparerte nøtter; nøtter, bearbeidet; havremelk; 
økologisk melk; tørrmelk; melkepulver til bruk som 
næringsmiddel; konservert, frossen, tørket og kokt frukt 
og grønnsaker; saltede nøtter; bearbeidete frø; soya 
yoghurt; soyamelk; soyachips; soyatartelett; 
bearbeidete solsikkefrø; valnøttkjerner; valnøtter, 
bearbeidet; yamsrot, bearbeidet; yoghurt; 
yoghurtdesserter; yoghurt laget av geitemelk; yoghurt; 
yoghurtdrikker; eggeplommer.  

  Klasse 30   Blåbærpaier; brød; brødkjeks; brøddeig; 
frokostblandinger; brownieblandinger; kakedeiger; kaffe 
uten koffein; kakebarer; kakemel; kakeglasur; 
kakepulver; kaker; kaker av sukkerbundet hirse eller 
puffet ris (okoshi); kornbaserte energibarer; 
kornstenger og energibarer; kornstenger [energibar]; 
kornmel; kornkaker for ernæringsformål; kornbasert 
snacks; sjokoladekaker; konfekt; sjokoladekjeks; 
sjokoladeplater; sjokoladebasert fyll; 
sjokoladedekorasjoner for konditorivarer; 
sjokoladedesserter; sjokoladepulver; 
sjokoladeprodukter; sjokoladesirup; sjokoladetopping; 
sjokoladevafler; kakao; kakao [ristet, pulverisert, 
granulert eller i drikke]; kakao med melk; kakao til 
fremstilling av drikker; kakaopulver; kakaoerstatninger; 
kakaodrikker; konfekt med syltetøy; konfekt med gelé; 
crème brûlée; crème brûlée; deig; espresso; fylte 
sjokolader; fylte slikkerier; smakstilsetninger for mat; 
næringsmidler fremstilt av bakte kornprodukter; 
sukkerglasur; glasurer; frossen kaffebrøddeig; frossen 
brownie-deig; frosne kaker; frosne vafler; frossen 
yoghurt [spiseis]; frossen yoghurt [spiseis]; frosne 
yoghurtkaker; fruktose til næringsmidler; fruktkaker; 
fruktkakesnacks; fruktis på pinne; fruktsukker; 
ingefærpasta [krydder]; glutenfrie bakervarer; glutenfritt 
brød; gluten, bearbeidet som mat; strøsukker; 
granolabar; granolasnacks; granola-baserte 
snackbarer; granolabasert snacks; malt kaffe; 
gummigodteri; gummigodteri (ikke-medisinsk -); 
guargummi til matlagingsformål; guargummi; halvt 
sjokoladeovertrukne kjeks; is [frossent vann]; 
iskremdesserter; iskrem; iskremsandwicher; 
iskrembarer; iskremkaker; is, iskrem, frossen yoghurt 
og sorbet; karbohydratfattig konfekt; brød med lavt 
saltinnhold; muffins; mysli; myslidesserter; müsli-
snacks; blandinger for fremstilling av frossen konfekt; 
naturlige søtningsmidler med lavt kaloriinnhold; 
naturlige søtningsmidler i form av fruktkonsentrater; 
søtningsmidler, naturlige; iskrem, uten meieriprodukter; 
havrestenger; nøttemel; havre, bearbeidet; 
pannekakesirup; pannekaker; bakverk; kakemikser; 
melis; tilberedte desserter [konfekt]; tilberedte desserter 
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[bakverk]; bakeklare deigprodukter; havsalt til 
matlaging; snacksprodukter bestående av 
kornprodukter; snacks laget av mais; softis; surdeig; 
sorbetblandinger [spiseis]; soyasaus; kryddersalt; 
sukkererstatninger; sukkerfri tyggegummi; sukkerfri 
tyggegummi [søtsaker]; sukkerfri mintgodteri; sukker, 
naturlige søtningsmidler, søte overtrekk og fyllinger, 
biprodukter; sukkerfrie søtsaker; vanilje; veganske 
kaker; xylitol-søtede søtsaker; yoghurtbasert iskrem 
[hovedsakelig bestående av iskrem].  

  Klasse 31   Mandler [frukter]; epler, ferske; bananer, ferske; rå 
kakaobønner; kokosnøtter; spiselige frø 
[ubearbeidede]; blomsterdekorasjoner [naturlige]; 
blomsterdekorasjoner [friske]; blomster; friske gojibær; 
ferske stikkelsbær; friske guavaer; ferske 
hagtornsfrukter; friske papayaer; ferske ferskener; 
ferske frukter; sitroner, ferske; nøtter, ubearbeidet; 
friske nøtter; nøtter [frukt]; peanøtter, ubearbeidede; 
peanøtter, ferske; preserverte blomster; rå frø; roser; 
ubearbeidede blåbær; ubearbeidede epler; 
ubearbeidede frukter; ubearbeidet ingefær; 
ubearbeidede sitroner; ubearbeidet havre; yamsrot, 
fersk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322995 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202209743 
(220) Inndato: 2022.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARTIN ARNOLD AUSTAD, ÅRVOLLVEIEN 68H, 
0590 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Bier. 
  Klasse 35   Salg (engroshandel) av matvarer; detaljhandel relatert 

til mat. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 322996 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202209967 
(220) Inndato: 2022.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PADEL HOLDCO AS, Holtet 45, 1368 STABEKK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 
1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Treningsklær. 
  Klasse 28   Treningsplattformer. 
  Klasse 41   Trening og trim; treningssentertjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 322997 
(151) Reg.dato.: 2022.07.27 
(210) Søknadsnr.: 202209744 
(220) Inndato: 2022.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2032.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 VOFSA OLE NERGAARD, Foldvikveien 280, 9470 

GRATANGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel [butikkhandel] med kjæledyrprodukter. 
  Klasse 41   Dressur av dyr; veiledning i dressur av dyr; 

dyreutstillinger og dressur av dyr; dyredressur for 
andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 

  
 
 

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.08.01 - nr 31/22

58 
 

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: 0531200 
(151) Int.reg.dato: 1988.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202102956 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STUDIO DEON S.A.S. DI ALBERTO DEON & C., Via 
Dino Buzzati, 12/C, MONTEBELLUNA (TREVISO), 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Shoes, boots, ankle boots, sports shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0766459A 
(151) Int.reg.dato: 2001.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202209961 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2001.03.12, CH, 488791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 
GREIFSWALD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products on prescription for treatment 

and prevention of cytomegalovirus (CMV) illness/CMV 
retinitis and other herpes and viral infections and similar
illnesses. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2002.08.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
 Overdratt fra int. reg. nr. 0766459 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1203455A 
(151) Int.reg.dato: 2014.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202209962 
(220) Notifikasjonsdato: 2022.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 3013AL 

ROTTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Tea and tea products; tea extracts; carbonated and 
non-carbonated tea based beverages; iced tea; tea and 
iced tea mix powders; non-medicinal herbal tea and 
infusions; iced beverages; slush and ice lollies; ice 
cream; sorbets; frozen confectionery. 

  Klasse 32   Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; carbonated and non-carbonated beverages; 
flavoured water; carbonated and non-carbonated 
beverages with tea flavour; fruit drinks and fruit juices; 
extracts and essences and other preparations for 
making beverages. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.09.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1203455 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1465396 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202102968 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SIGG Switzerland Bottles AG, Walzmühlestrasse 62, 

8500 FRAUENFELD, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Non-electric can openers. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; umbrellas and 

parasols; walking sticks; walking-stick handles. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; brushes (except paintbrushes); thermally 
insulated bags; non electric cooking utensils, especially 
grills and barbecues (cooking utensils); utensils for 
barbecues especially barbecue forks, barbecue tongs, 
barbecue turner; cold packs (cooler) for food and 
beverages; bottle openers; cooling rucksacks; table 
plates; bottles; bottles for food; bottles and cans for 
food with different joints, lids and covers and closures 
as parts of the aforementioned products (especially 
with drinking straws, hooks, adapters to make 
carbonated water); straps for handling flasks made of 
various materials, cleaning sets consisting of brushes; 
beverage supply systems, especially bottles connected 
to a backpack by a pipe; camping mess-tins; mess-tins 
for kitchens and hotels; household articles, especially 
covers, lids for hot water, milk kettles, refrigerator 
storage box, kettles, coffee machines, percolators, cake
molds, salad shakers, strainers, tea balls, serving 
dishes, funnels, water bottles, laundry sprays, funnels, 
plates; camping articles, especially aluminum lunch 
boxes, drinking bottles for sports, tins; Crockery items, 
particularly crockery for flambéing, ice containers, 
mixing cups, coasters for glasses and bottles, crumb 
brushes, shoehorns, vaporizers, copper pot holders, 
tea and coffee services, coasters for tea cups, tea 
strainers, pie servers, trays, appetizer dishes, bread 
baskets, finger bowls, butter dishes, honey pots; water 
bottles for bicycles; insulated containers for fish bait. 

  Klasse 24   Bed linen; bed blankets; table linen; bath towels; face 
towels; handkerchiefs of textile. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1506360 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202000004 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Lindex, Boks 233, 40123 GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Underwear, lingerie, brassieres, body shapers, slips in 

the nature of undergarments, stockings, tights, stay-
ups, namely, thigh high stockings, knickers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1563075 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202015326 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.03 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.06, CH, 746818 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz-

Strasse 20, 8902 URDORF, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand-operated hand tools and instruments, namely 

tools for timepieces, jewelry, electronics, laboratories, 
the plastics industry and precision mechanics. 

  Klasse 9   Protective gloves, clothing for protection against 
accidents, demagnetizing apparatus, measuring 
apparatus, measuring instruments, measuring 
instruments for timepieces, precision measuring 
apparatus, micrometers, microscopes; comparators, 
checking and measuring surface plates, plane tables 
(measuring instruments), clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire, protective goggles, 
computer software, tape measure; measuring sensors, 
gauges, calipers, measuring apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1572052 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202100975 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.28 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.09, FR, 4665324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products for skin care; toiletries; facial care 

preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1573381 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202101308 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 G.R.Y.P.A.N.D. LTD, Lemesou 5, Eurosure Tower, 

2112 AGLANTZIA, LEFKOSIA, Kypros 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Ice cream; pastries; non-medicated confectionery 
products; ice for refreshment; snack food products 
made from cereal flour; mixed flour for food; vanilla 
flavourings for culinary purposes; vanillin [vanilla 
substitute]; frozen yoghurt [confectionery ices]; malt 
biscuits; sherbets [ices]; cereal preparations; sugar, 
honey, treacle; confectionery;  caramels [candy]; coffee 
beverages with milk; marzipan; alimentary seasonings; 
chips [cereal products]; coated nuts [confectionery]; 
chocolate coated macadamia nuts; coffee-based 
beverages; coffee; waffles; quiches; dessert mousses 
[confectionery]; muesli; petit-beurre biscuits; custard; 
pies; crushed oats. 

  Klasse 31   Citrus fruit, fresh; almonds [fruits]; maize; edible 
sesame, unprocessed; malt; cereal seeds, 
unprocessed; coconuts; nuts [fruits]; chestnuts, fresh; 
barley; grains [cereals]; cocoa beans, raw; sowing 
seeds; peanuts, fresh; peanuts, unprocessed; fresh 
pistachio nuts; hazelnuts, fresh. 

  Klasse 32   Ginger beer; aperitifs, non-alcoholic; malt beer; 
sherbets [beverages]; table waters; isotonic beverages; 
cocktails, non-alcoholic; lemonades; mineral and 
aerated waters; soft drinks; cider, non-alcoholic; 
vegetable juices [beverages]; syrups for beverages; 
soda water; syrups for making beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1574627 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202103308 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Atlantidex International Sagl, Piazèta 5 Appartamento 

Toscano, 6535 ROVEREDO GR, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising services; company management; online 
advertising and marketing services; provision of space 
on websites for advertising goods and services; rental 
of advertising space online; commercial management 
services in the field of franchising; search engine 
optimization for sales promotion; presentation of goods 
via communication media for retail purposes; Internet 
auction services; organization, management and 
supervision of sales programs and promotional 
incentives; marketing consultancy; online research, 
ordering and provision of retail and wholesale 
distribution services via electronic means, including 
consumer and wholesale products in general; 
dissemination of advertisements for third parties on an 
online communication network; provision of online 
commercial information by a searchable database 
concerning the sale of goods and services for third 
parties; provision of online commercial information by a 
searchable ordering guide for finding, organizing and 
presenting goods and services for third parties; 
updating and maintenance of data in computer 
databases; computerized commercial activities; online 
commercial intermediation services; dissemination of 
classified advertisements; provision of online 
commercial information by a searchable ordering guide 
for finding, organizing and presenting the goods and 
services of other online vendors. 

  Klasse 41   Training services, including online; organization and 
conducting of seminars; organization of events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1576349 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202102075 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.09, CH, 752271 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arslan GmbH, Güterstrasse 47, 4133 PRATTELN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; main dishes consisting 

primarily of meat, fish, poultry or vegetables; main 
courses consisting primarily of seafood; stews; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
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vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, 
butter, yogurt and other dairy products; edible oils and 
fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice, pasta 
and noodles; rice-based prepared meals; noodle-based 
prepared meals, pasta-based prepared meals; frozen 
meals consisting primarily of pasta or rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery products; processed cereals; 
tarts; cake dough; pizza dough; pastry mixes; crackers; 
snack mixes consisting of crackers, pretzels or 
popcorn; chocolate; cocoa-based beverages; 
chocolate-based beverages; ice cream, sherbets and 
other edible ices; frozen confectionery; sugar, honey, 
golden syrup; gummy candy; yeast, baking powder; ice 
for refreshment; tea-based beverages; instant tea; 
green tea; black tea; white tea; herbal infusions; tea 
without theine; tea substitutes.  

  Klasse 31   Unprocessed and non-transformed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
unprocessed and raw grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables; natural plants and flowers; bulbs, seedlings 
and seeds; live animals; food products and beverages 
for animals; malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1577104 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202102405 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.25 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.11, DE, 30 2020 106 

193 1 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestrasse 35, 
66129 SAARBRÜCKEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3    Non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils. 
  Klasse 5   Contact lens cleaners; solutions for contact lenses; 

rinsing solutions for contact lenses; disinfectants for 
contact lenses; moisturizing solutions for contact 
lenses; solutions for neutralizing contact lenses. 

  Klasse 10   Surgical and dental apparatus and instruments; 
artificial limbs; artificial eyes; artificial 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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1578047 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202102733 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ, 

AYVALI MAHALLESI HALIL SEZAI ERKUT, CADDESI 
AFRA SOKAK NO: 1/A ETLIK, 06010 
KEÇIÖREN/ANKARA, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science, photography, 

agriculture, horticulture and forestry; manures and soils;
unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; 
fire extinguishing compositions; adhesives not for 
medical, household and stationery purposes. 

  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; preservatives against 
rust; preservatives against deterioration of wood; 
thinners and binders for paints; pigments; preservatives 
for metals; shoe dyes; printing dyes and ink; toners 
(including filled toner cartridges); colorants for food, 
pharmaceuticals and beverages; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and public relations; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; development of 
advertising concepts; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer databases; 
telephone answering for unavailable subscribers; office 
functions; secretarial services; arranging newspaper 
subscriptions for others; compilation of statistics; rental 
of office machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers; business management, 
business administration and business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services; 
personnel recruitment, personnel placement, 
employment agencies, import-export agencies; 
temporary personnel placement services; 
auctioneering; the bringing together, for the benefit of 
others, of chemicals used in industry, science, 
photography, agriculture, horticulture and forestry, 
manures and soils, unprocessed artificial resins and 
unprocessed plastics, fire extinguishing compositions, 
adhesives not for medical, household and stationery 
purposes, paints, varnishes, lacquers, preservatives 
against rust, preservatives against deterioration of 
wood, thinners and binders for paints, pigments, 
preservatives for metals, shoe dyes, printing dyes and 
ink, toners (including filled toner cartridges), colorants 
for food, pharmaceuticals and beverages, raw natural 
resins, metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists, bleaching and cleaning 
preparations, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
laundry bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents, perfumery, non-
medicated cosmetics, fragrances, deodorants for 
personal use and animals, soaps, dental care 
preparations, dentifrices, denture polishes, tooth 
whitening preparations, mouth washes, not for medical 
purposes, abrasive preparations, emery cloth, 
sandpaper, pumice stone, abrasive pastes, polishing 
preparations for leather, vinyl, metal and wood, 
polishes and creams for leather, vinyl, metal and wood, 
wax for polishing, industrial oils and greases, cutting 
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fluids, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, solid fuels, coal, firewood, liquid and gas 
fuels, petrol, diesel oil, liquified petroleum gas, natural 
gas, fuel oil and their non-chemical additives, candles, 
wicks, semi-finished wax, wax and paraffin for lighting 
purposes, electrical energy, ores of non-precious metal, 
common metals and their alloys and semi-finished 
products made of these materials, irons for 
construction, mats and stirrups of common metals for 
buildings, common metals in the form of plate, billet, 
stick, profile, sheet and sheeting, goods and materials 
of common metal used for storage, wrapping, 
packaging and sheltering purposes, containers of metal 
(storage, transport), buildings of metal, frames of metal 
for building, poles of metal for building, metal boxes, 
packaging containers of metal, aluminium foil, fences 
made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, 
storage containers of metal, metal containers for the 
transportation of goods, ladders of metal, goods of 
common metal for filtering and sifting purposes, 
included in this class, doors, windows, shutters, 
jalousies and their cases and fittings of metal, non-
electric cables and wires of metal, ironmongery, small 
hardware of metal, screws of metal, nails, bolts of 
metal, nuts of metal, pegs of metal, flakes of metal, 
pitons of metal, metal chains, furniture casters of metal, 
fittings of metal for furniture, industrial metal wheels, 
door handles of metal, window handles of metal, hinges 
of metal, metal latches, metal locks, metal keys for 
locks, metal rings, metal pulleys, ventilation ducts, 
vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole 
covers, grilles of metal for ventilation, heating, sewage, 
telephone, underground electricity and air conditioning 
installations metal panels or boards (non-luminous and 
non-mechanical) used for signalling, route showing, 
publicity purposes, signboards of metal, advertisement 
columns of metal, signaling panels of metal, non-
luminous and non-mechanical traffic signs of metal, 
pipes of metal for transportation of liquids and gas, 
drilling pipes of metal and their metal fittings, valves of 
metal, couplings of metal for pipes, elbows of metal for 
pipes, clips of metal for pipes, connectors of metal for 
pipes, safes (strong boxes) of metal, metal railway 
materials, metal rails, metal railway ties, railway 
switches, bollards of metal, floating docks of metal, 
mooring buoys of metal, anchors, metal moulds for 
casting, other than machine parts, works of art made of 
common metals or their alloys, trophies of common 
metal, metal closures, bottle caps of metal, metal poles, 
metal pillars, scaffoling of metal, metal stakes, metal 
towers, metal pallets and metal ropes for lifting, loading 
and transportation purposes, metal hangers, ties, 
straps, tapes and bands used for load-lifting and load-
carrying, wheel chocks made primarily of metal, metal 
profile laths for vehicles for the purposes of decoration, 
machine tools and industrial robots for processing and 
shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, 3D 
printers, construction machines and robotic 
mechanisms (machines) for use in construction, 
bulldozers, diggers (machines), excavators, road 
construction and road paving machines, drilling 
machines, rock drilling machines, road sweeping 
machines, lifting, loading and transmission machines 
and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading 
and transmission purposes, elevators, escalators and 
cranes, machines and robotic mechanisms (machines) 
for use in agriculture and animal breeding, machines 
and robotic mechanisms (machines) for processing 
cereals, fruits, vegetables and food, machines for 
preparing and processing beverages, engines and 
motors, other than for land vehicles, parts and fittings 
therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines 
and motors, brakes other than for vehicles, brake 
linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than 
for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, 
pistons for engines, turbines, not for land vehicles, 
filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for 
land vehicle engines, exhausts for land vehicle 
engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, 

engine cylinders for land vehicles, engine cylinder 
heads for land vehicles, pistons for land vehicle 
engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion 
apparatus for land vehicle engines, injectors for land 
vehicle engines, fuel economisers for land vehicle 
engines, pumps for land vehicle engines, valves for 
land vehicle engines, starter motors for land vehicles, 
dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for 
land vehicle engines, bearings (parts of machines), 
roller or ball bearings, machines for mounting and 
detaching tires, alternators, current generators, electric 
generators, current generators operated with solar 
energy, painting machines, automatic spray guns for 
paint, electric, hydraulic and pneumatic punching 
machines and guns, electric adhesive tape dispensers 
(machines), electric guns for compressed gas or liquid 
spraying machines, electric hand drills, electric hand 
saws, electric jigsaw machines, spiral machines, 
compressed air machines, compressors (machines), 
vehicle washing installations, robotic mechanisms 
(machines) with the abovementioned functions, electric 
and gas-operated welding apparatus, electric arc 
welding apparatus, electric soldering apparatus, electric 
arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, printing machines, packaging machines, 
filling, plugging and sealing machines, labellers 
(machines), sorting machines, industrial robots 
(machines) with the abovementioned functions, electric 
packing machines for plugging and sealing of plastics, 
machines for textile processing, sewing machines, 
industrial robots (machines) with the abovementioned 
functions, pumps other than parts of machines or 
engines, fuel dispensing pumps for service stations, 
self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines for 
chopping, grinding, crushing, mixing and mincing 
foodstuff, washing machines, laundry washing 
machines, dishwashers, spin driers (not heated), 
electric cleaning machines for cleaning floors, carpets 
or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, 
automatic vending machines, galvanizing and 
electroplating machines, electric door openers and 
closers, gaskets for engines and motors, forks, spoons, 
knives and non-electric cutters, slicers, peelers for 
kitchen use, including those made of precious metals, 
side arms and blades (weapons), tools and apparatus 
included in this class for personal beauty care use, 
tools and apparatus included in this class for shaving, 
epilation, manicure and pedicure, electric hand 
implements for straightening and curling hair, scissors, 
hand-operated [non-electric] hand tools included in this 
class for the repair of machines, apparatus and 
vehicles and for use in construction, agriculture, 
horticulture and forestry, none of them being power 
tools, electric or non-electric irons, steam irons, handles
for hand-operated hand tools, measurement apparatus 
and equipment including those for scientific, nautical, 
topographic, meteorologic, industrial and laboratory 
purposes, thermometers, not for medical purposes, 
barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, 
testing apparatus not for medical purposes, telescopes, 
periscopes, directional compasses, speed indicators, 
laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses,
stills, binoculars, ovens and furnaces for laboratory 
experiments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, cameras, 
photographic cameras, television apparatus, video 
recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 
players, computers, desktop computers, tablet 
computers, wearable technological devices (smart 
watches, wristbands, head-mounted devices) 
microphones, loudspeakers, earphones, 
telecommunications apparatus, apparatus for the 
reproduction of sound or images, computer peripheral 
devices, cell phones, covers for cell phones, telephone 
apparatus, computer printers, scanners [data 
processing equipment], photocopiers, magnetic and 
optic data carriers and computer software and 
programmes recorded thereto, downloadable and 
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recordable electronic publications, encoded magnetic 
and optic cards, movies, tv series and video music clips 
recorded on magnetic, optical and electronic media, 
antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, 
parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, 
automatic teller machines (ATM), clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire, safety vests and 
life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, 
sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts 
and components thereof, luminous or mechanical signs 
for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, 
fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, 
sonars, night vision apparatus and instruments, 
decorative magnets, metronomes, surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, 
furniture especially made for medical purposes, artificial 
limbs and prostheses, medical orthopaedic articles, 
corsets for medical purposes, orthopaedic shoes, 
elastic bandages and supportive bandages, surgical 
gowns and surgical sterile sheets, adult sexual aids, 
condoms, babies' bottles, babies' pacifiers, teats, 
teethers for babies, bracelets and rings for medical 
purposes, anti-rheumatism bracelets, anti-rheumatism 
rings, motor land vehicles, motorcycles, mopeds, 
engines and motors for land vehicles, clutches for land 
vehicles, transmissions, transmission belts and 
transmission chains for land vehicles, gearing for land 
vehicles, brakes, brake discs and brake linings for land 
vehicles, vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle 
suspension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for 
vehicles, rims for vehicle wheels, bicycles and their 
bodies, handlebars and mudguards for bicycles, vehicle 
bodies, tipping bodies for trucks, trailers for tractors, 
frigorific bodies for land vehicles, trailer hitches for 
vehicles, vehicle seats, head-rests for vehicle seats, 
safety seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, vehicle covers (shaped), sun-blinds adapted 
for vehicles, direction signals and arms for direction 
signals for vehicles, windscreen wipers and wiper arms 
for vehicles, inner and outer tires for vehicle wheels, 
tubeless tires, tire-fixing sets comprised of tire patches 
and tire valves for vehicles, windows for vehicles, 
safety windows for vehicles, rearview mirrors and wing 
mirrors for vehicles, anti-skid chains for vehicles, 
luggage carriers for vehicles, bicycle and ski carriers for 
cars, saddles for bicycles or motorcycles, air pumps for 
vehicles, for inflating tires, anti-theft alarms for vehicles, 
horns for vehicles, safety belts for vehicle seats, air 
bags (safety devices for automobiles), baby carriages, 
wheelchairs, pushchairs, wheelbarrows, shopping 
carts, single or multi-wheeled wheelbarrows, shopping 
trolleys, grocery carts, handling carts, rail vehicles, 
locomotives, trains, trams, waggons, cable cars, 
chairlifts, vehicles for locomotion by water and their 
parts, other than their motors and engines, vehicles for 
locomotion by air and their parts, other than their 
motors and engines, firearms, air pistols (weapons), 
spring-loaded firearms, adapted cases and shoulder 
straps therefor, heavy weapons, mortars and rockets, 
fireworks, sprays for personal defence purposes, 
jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and 
jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes 
and figurines of precious metal, clocks, watches and 
chronometrical instruments, chronometers and their 
parts, watch straps, trophies made of precious metal, 
rosaries, musical instruments and cases for musical 
instruments, paper and cardboard, paper and 
cardboard for packaging and wrapping purposes, 
cardboard boxes, paper towels, toilet paper, paper 
napkins, plastic materials for packaging and wrapping 
purposes, printing blocks and types, bookbinding 
material, printed publications, printed matter, books, 
magazines, newspapers, bill books, printed dispatch 
notes, printed vouchers, calendars, posters, 
photographs [printed], paintings, stickers [stationery], 
postage stamps, stationery, office stationery, 
instructional and teaching material [except furniture and 
apparatus], writing and drawing implements, artists' 

materials, paper products for stationery purposes, 
adhesives for stationery purposes, pens, pencils, 
erasers, adhesive tapes for stationery purposes, 
cardboard cartons [artists' materials], writing paper, 
copying paper, paper rolls for cash registers, drawing 
materials, chalkboards, painting pencils, watercolors 
[paintings], office requisites, paint rollers and 
paintbrushes for painting, rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and semi-finished synthetic goods 
made from these materials in the form of powder, bars, 
panels and foils included in this class, unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations of 
leather, stout leather, leather used for linings, goods 
made of leather, imitations of leather or other materials, 
designed for carrying items, included in this class, 
bags, wallets, boxes and trunks made of leather or 
stout leather, keycases, trunks [luggage], suitcases, 
umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, 
whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather 
(saddlery), sand, gravel, crushed stone, asphalt, 
bitumen, cement, gypsum, plaster, concrete, marble 
blocks for construction, included in this class, building 
materials (as finished products) made of concrete, 
gypsum, clay, potters' clay, stone, marble, wood, 
plastics and synthetic materials for building, 
construction, road construction purposes, included in 
this class, non-metallic buildings, non-metallic building 
materials, poles not of metal for power lines, barriers 
not of metal, natural and synthetic coatings in the form 
of panels and sheets, being building materials, bitumen 
cardboard coatings for roofing, bitumen coating for 
roofing, doors and windows of wood and synthetic 
materials, traffic signs not of metal, non-luminous and 
non-mechanical, for roads, monuments and statuettes 
of stone, concrete and marble, building glass, 
prefabricated swimming pools not of metal (structures), 
aquarium sand, furniture, made of any kind of material, 
mattresses, pillows, air mattresses and cushions, not 
for medical purposes, water beds, mirrors, beehives, 
artificial honeycombs and sections of wood for 
honeycombs, bouncing chairs for babies, playpens for 
babies, cradles, infant walkers, display boards, frames 
for pictures and paintings, identification plates, 
identification tags, nameplates, identification labels 
made of wood or synthetic materials, packaging 
containers of wood or plastics, casks for use in 
transportation or storage, barrels, storage drums, tanks, 
boxes, storage containers, transportation containers, 
chests, loading pallets and closures for the 
aforementioned goods, of wood or plastics, small 
hardware goods of wood or synthetic materials included 
in this class, furniture fittings, of wood or synthetic 
materials, opening and closing mechanisms of wood or 
synthetic materials, ornaments and decorative goods of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, beeswax, plastic or plaster namely 
figurines, holiday ornaments for walls, sculptures, 
trophies, baskets, fishing baskets, kennels, nesting 
boxes and beds for household pets, portable ladders 
and mobile boarding stairs of wood or synthetic 
materials, bamboo curtains, roller indoor blinds [for 
interiors], slatted indoor blinds, strip curtains, bead 
curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings, 
curtain tie-backs, curtain rods, non-metal wheel chocks, 
hand-operated non-electric cleaning instruments and 
appliances, brushes, other than paintbrushes, steel 
chips for cleaning, sponges for cleaning, steel wool for 
cleaning, cloths of textile for cleaning, gloves for 
dishwashing, non-electric polishing machines for 
household purposes, brooms for carpets, mops, 
toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss, 
shaving brushes, hair brushes, combs, non-electric 
household or kitchen utensils, included in this class, 
[other than forks, knives, spoons], services [dishes], 
pots and pans, bottle openers, flower pots, drinking 
straws, non-electric cooking utensils, ironing boards 
and shaped covers therefor, drying racks for washing, 
clothes drying hangers, cages for household pets, 
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indoor aquariums, vivariums and indoor terrariums for 
animals and plant cultivation, ornaments and decorative
goods of glass, porcelain, earthenware or clay namely 
statues, figurines, vases and trophies, mouse traps, 
insect traps, electric devices for attracting and killing 
flies and insects, fly catchers, fly swatters, perfume 
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, electric 
or non- electric make-up removing appliances, powder 
puffs, toilet cases, nozzles for sprinkler hose, nozzles 
for watering cans, watering devices, garden watering 
cans, unworked or semi-worked glass, except building 
glass, mosaics of glass and powdered glass for 
decoration, except for building, glass wool other than 
for insulation or textile use, ropes, strings, rope ladders, 
hammocks, fishing nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, vehicle covers, not fitted, bags of textile, for 
packaging, padding and stuffing materials, except of 
rubber and plastics, including those of wool and cotton, 
textile fibers, raw spun fiber, glass fibers for textile use, 
yams and threads for textile use, threads and yams for 
sewing, embroidery and knitting, thread, elastic yarns 
and threads for textile use, woven or non-woven textile 
fabrics, textile goods for household use, not included in 
other classes, curtains, bed covers, sheets (textile), 
pillowcases, blankets, quilts, towels, flags, pennants, 
labels of textile, swaddling blankets, sleeping bags for 
camping, clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose protective 
clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, 
sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps, laces and embroidery, guipures, 
festoons, ribbons (haberdashery), ribbons and braid, 
fastening tapes for clothing, cords for clothing, letters 
and numerals for marking linen, embroidered emblems, 
badges for wear, not of precious metal, shoulder pads 
for clothing, buttons for clothing, fasteners for clothing, 
eyelets for clothing, zippers, buckles for shoes and 
belts, fasteners, shoe and belt buckles, pins, other than 
jewellery, adhesive patches for decoration of textile 
articles, laces, needles, sewing needles, needles for 
sewing machines, needles for knitting and embroidery, 
boxes for needles, needle cushions, artificial flowers, 
artificial fruits, hair pins, hair buckles, hair bands, 
decorative articles for the hair, not made of precious 
metal, wigs, hair extensions, electric or non-electric hair 
curlers, other than hand implements, carpets, rugs, 
mats, prayer rugs, linoleum, artificial turf, linoleum for 
covering floors, gymnasium mats, wallpaper, wall 
hangings not of textile, games and toys, arcade video 
game machines, game apparatus and machines for use
with an external display screen and monitor, including 
those coin-operated, toys for animals, toys for outdoor 
playgrounds, parks and game parks, gymnastic and 
sporting articles not included in other classes, fishing 
tackle, artificial fishing bait, decoys for hunting and 
fishing, Christmas trees of artificial material, ornaments 
for Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, 
rattles (playthings), novelties for parties, dances (party 
favors), paper party hats, seeds, forestry products not 
included in other classes, live animals, fertilized eggs 
for hatching, plants, dried plants for decoration, fresh 
garden herbs, dried garden herbs for decoration, 
animal foodstuffs, malt not for human consumption, 
underlays for pets, cat litters, alcoholic beverages 
(except beers), wines, raki [traditional Turkish alcoholic 
drink], whisky, liqueurs, alcoholic cocktails, tobacco, 
chewing tobacco, cigarettes, cigars, smokers' articles 
including those made of precious metals, pipes, 
mouthpieces for cigars and cigarettes, ashtrays, 
tobacco boxes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
cigarette paper, tobacco pipes, firestones, lighters for 
smokers, electronic cigarettes and their cartridges, 
matches. 

  Klasse 37   Construction services, rental of construction machines 
and equipment, cleaning services for buildings (interior 
and exterior), public areas, industrial premises; 
disinfecting, vermin exterminating services, other than 
for agriculture, rental of cleaning machines and 

equipment, vehicles service stations for land vehicles, 
maintenance, repair and refueling of land vehicles, 
vehicles service stations for marine vehicles, 
maintenance, repair and refueling of marine vehicles, 
repair and maintenance of air vehicles, upholstering, 
repair and restoration of furniture; installation, 
maintenance and repair of heating, cooling and sanitary 
installations, cleaning, care and repair of clothing, 
installation, maintenance and repair of industrial 
machines and equipment, office machines and 
equipment, communication apparatus, electric and 
electronic appliances, repair and maintenance of lifts, 
clock and watch repair, mining services and mining 
extraction, repair of shoes, bags and belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1578081 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202102737 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.14, EM, 018272328 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Electrolux Professional AB, Franzéngatan 6, 11251 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Food and beverage processing and preparation 

machines and apparatus; combined cutters [machines]; 
electric food processors; electric food preparation 
machines; food slicers [machines]; bread slicers 
[machines]; electrical vegetable slicers; vegetable 
slicers [machines]; fruit slicers [machines]; peelers 
[machines]; vegetable peelers [machines]; fruit peelers 
[machines]; electric food mixers, mixers [kitchen 
machines], liquidizers [machines]; multipurpose mixers 
and peelers [machines]; planetary mixers [machines]; 
meat mincers [machines]. 

  Klasse 8   Non-electric food slicers; vegetable slicers and 
peelers (hand-operated); fruit slicers and peelers 
(hand-operated); bread slicers [hand-operated]; hand 
mixer; combined cutters [hand-operated]; hand 
operated food dicers. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; cooking, heating, cooling and 
preservation equipment, for food and beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1579156 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202102900 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Atlantidex International Sagl, Piazèta 5 Appartamento 

Toscano, 6535 ROVEREDO GR, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Training services, including online; seminars. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1579205 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202102907 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SYMBIOSIS LONDON. 

(730) Innehaver: 
 Atypic Skincare Ltd, 166 College Road, HA11BH 

HARROW, GREATER LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery products and non-medicated toilet 
preparations, namely perfumes for personal use, 
cologne, eau de toilette, essential oils for personal use, 
make-up products namely cosmetic pencils for personal 
use, eye-liner, lipstick, lip-gloss, mascara, foundation, 
eye-shadow, blush, pressed powder, concealer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592028 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202106483 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ORACING WHEELCHAIRS, S.L., C/ Torre Alcodar, 6 - 
P.I. Alcodar, 46701 GANDÍA, Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Racing wheelchairs and sports wheelchairs; 
wheelchair fittings for racing; electric wheelchairs; 
manual wheelchairs; electrically operated wheelchairs; 
wheelchairs for the disabled; electric motors for 
wheelchairs; motorised wheelchairs and scooters for 
the disabled and those with mobility difficulties; mobility 

vehicles; mobility conveyances; vehicles for the 
physically handicapped and those of reduced mobility; 
motorised buggies for the disabled and those with 
mobility difficulties; accessories for wheelchairs; 
bicycles adapted for disabled persons; hand bikes for 
wheelchairs; hybrid hand bikes for wheelchairs; hand 
bikes for the disabled and those with mobility 
difficulties; electric propulsion mechanisms for 
wheelchairs; power assist modules for wheelchairs; 
propulsion mechanisms for wheelchairs; wheelchairs 
with auxiliary motor; add-on kits consisting of electric 
motors, batteries, mounts and/or adapters for 
wheelchairs; wheelchair fittings for holding a wheelchair 
auxiliary drive unit and/or a battery; electric and/or 
electronic steering devices for wheelchairs; parts and 
components of the aforesaid goods included in class 
12. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1610214 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202111244 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.02 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.13, EM, 018272025 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZetaDisplay AB, Höjdrodergatan 21, 21239 MALMÖ, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electronic digital signboards; mobile active displays; 
electronic notice boards; light emitting diode displays; 
video monitors; equipment for computers in the field of 
digital signage; computer software in the field of digital 
signage. 

  Klasse 35   Promotional marketing services using audiovisual 
media; electronic billboard advertising for others; 
dissemination of advertising via on-line electronic 
communication network to third parties; development of 
promotional campaigns for businesses; rental of 
advertising space; production of sound and video for 
digital advertising; arranging and conducting of trade 
fairs in the field of digital signage for advertising 
purposes. 

  Klasse 37   Maintenance, repair, installation services and 
servicing relating to electronic digital signboards, 
mobile active displays, electronic notice boards, light 
emitting diode displays, video monitors and equipment 
for computers. 

  Klasse 38   Electronic transmission of data and documents via 
computer terminals; electronic message delivery via 
electronic transmission; electronic transmission of 
messages and data; all of the aforesaid services in the 
field of digital signage. 

  Klasse 41   Editing or recording of sounds and images; education 
in the field of digital signage; all of the aforesaid 
services in the field of digital signage. 

  Klasse 42   Information technology [IT] consultancy; engineering 
services; rental of computer resources, monitoring of 
computer systems and providing of back-up computer 
programs and resources, remote monitoring and 
monitoring of computer system space; cloud 
computing; consultancy in the field of computer system 
integration; information storage in the field of digital 
signage; electronic storage of messages and data; 
maintenance and development of computer software; 
design and development of image processing software 
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in the field of digital signage; scanning, digitisation, 
alteration and/or retouching of electronic media files in 
the field of digital signage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1613908 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202112120 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.19, DE, 30 2020 116 

369 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEGA Gantenbrink-Leuchten KG, Hennenbusch 1, 
58708 MENDEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Adapted housings for electrical apparatus, included in 
this class; housings for electrical connectors; adapted 
housings for electronic components, included in this 
class; adapted housings for ballasts, included in this 
class; adapted housings for electrical and electronic 
control apparatus, included in this class; adapted 
housings for sensors, included in this class. 

  Klasse 11   Housings for lamps, namely lamp casings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1614921 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202112474 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.12, CH, 760536 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xylem Europe GmbH, Bleicheplatz 6, 8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Control platforms for applications in the field of water 

and waste water, including controllers, control units, 
control apparatus and control devices for monitoring, 
tracking, managing and controlling applications in the 
field of water and waste water; telemetry equipment; 
telemetry equipment for monitoring, managing and 
controlling pumping stations; remote telemetry units; 
master telemetry units; electronic hardware, namely 
electronic hardware for analog inputs, and digital inputs 
and outputs; supervisory control and data acquisition 
(SCADA) equipment; electrical control apparatus for 
use with motors and engines; alarm notification 
equipment; computer software for controlling and 
monitoring pumps and pumping stations; computer 
software for remote telemetry control and data 
acquisition; computer software for the remote 
monitoring, management and control of water and 
waste water installations; computer software for the 
operation of telemetry equipment, supervision 
equipment, data recording equipment, control 

equipment and diagnostic equipment, all relating to 
water and waste water installations and infrastructures. 

  Klasse 42   Services for calibration of control platforms for 
applications in the field of water and waste water; 
development, testing and analysis of control platforms 
for applications in the field of water and waste water; 
remote monitoring services for control platforms for 
applications in the field of water and waste water, 
namely, collecting, recording, tracking, communicating, 
and reporting data relating to the location, productivity, 
operation and maintenance of waste water treatment 
installations and infrastructures; technological 
consultation services concerning waste water treatment 
installations and infrastructures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1618341 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202113457 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.19, CH, 765286 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hexagon AB, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, 10359 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   GNSS (global navigation satellite system) correction 

services, namely providing correction data via satellites 
to improve positioning accuracy for any type of GNSS 
enabled device. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1622009 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202114316 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.15, AU, 2210741 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Scott McInerney, 7 Dalby Street, QLD4558 

MAROOCHYDORE, Australia 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags in this class, including but not limited to beach 

bags, garment bags, travelling bags, rucksacks, 
shopping bags, bags for campers, bags for climbers, 
slingbags for carrying infants and infant carriers, 
mothers' bags, bags for children's and infants' 
requisites, handbags, purses, wallets, key cases; 
suitcases and travelling trunks; belts and straps in this 
class; umbrellas and parasols; leather and imitations of 
leather. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear, including but not limited 
to footwear for children and babies. 

  Klasse 35   Distribution of goods (not being transport services) 
(agent, wholesale, representative services, by any 
means) in connection with the designated goods in 
classes 18 and 25; wholesale services in connection 
with the designated goods in classes 18 and 25; retail 
services in connection with the designated goods in 
classes 18 and 25; wholesale and retail sales by any 
means in connection with the designated goods in 
classes 18 and 25; advertising, marketing, promotion 
and public relations; operation, supervision and 
management of party plans, loyalty programs, sales 
and promotional incentive schemes; discount services 
(retail, wholesale, or sales promotion services); 
customer support services, being information and 
advice in relation to retail and wholesale services; 
compilation and maintenance of directories, mailing 
lists including such lists compiled and maintained via 
the global computer network; dissemination of 
commercial information; distribution of prospectus; 
importing services; exporting services; providing 
information, including by electronic means, about all of 
the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624032 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202114844 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FC-Moto GmbH & Co.KG, Aachener Str. 21 - 23, 

52146 WÜRSELEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Safety, security, and protection devices; protective 
and safety equipment; articles of protective clothing for 
wear by motorcyclists for protection against accident or 
injury; helmets for motorcyclists; motorcycle goggles; 
boots [protective footwear]. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and carrying bags; backpacks; 
tool bags [empty] for motorcycles. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; motorcycle jackets; 
boots for motorcycling; motorcycle gloves; motorcycle 
riding suits; waterproof suits for motorcyclists. 

  Klasse 35   Retail services in relation to safety, security and  
protection devices; wholesale services in relation to 
safety, security and protection  devices; online retail 
services in relation to safety, security, and protection 
devices; retail services in relation to protective and 
safety equipment; wholesale services in relation to 
protective and safety equipment; online retail services 
in relation to protective and safety equipment; retail 
services in relation to articles of protective clothing for 
wear by motorcyclists for protection against accident or 
injury; wholesale services in relation to articles of 
protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury; online retail 
services in relation to articles of protective clothing for 
wear by motorcyclists for protection against accident or 
injury; retail services in relation to helmets for 
motorcyclists; wholesale services in relation to helmets 
for motorcyclists; online retail services in relation to 
helmets for motorcyclists; retail services in relation to 
motorcycle goggles; wholesale services in relation to 
motorcycle goggles; online retail services in relation to 
motorcycle goggles; retail services in relation to boots 
[protective footwear]; wholesale services in relation to 
boots [protective footwear]; online retail services in 
relation to boots [protective footwear]; retail services in 
relation to optical devices, enhancers and correctors; 
wholesale services in relation to optical devices, 
enhancers and correctors; online retail services in 
relation to optical devices, enhancers and correctors; 
retail services in relation to recorded content; wholesale 
services in relation to recorded content; online retail 
services in relation to recorded content; retail services 
in relation to luggage, bags, wallets and other carriers; 
wholesale services in relation to luggage, bags, wallets 
and other carriers; online retail services in relation to 
luggage, bags, wallets and other carriers; retail services
in relation to backpacks; wholesale services in relation 
to backpacks; online retail services in relation to 
rucksacks; retail services in relation to tool bags 
[empty] for motor cycles; wholesale services in relation 
to tool bags [empty] for motor cycles; online retail 
services in relation to tool bags [empty] for motor 
cycles; retail services in relation to clothing; wholesale 
services in relation to clothing; online retail store 
services relating to clothing; retail services in relation to 
headgear; wholesale services in relation to headgear; 
online retail services in relation to headgear; retail 
services in relation to footwear; wholesale services in 
relation to footwear; online retail services in relation to 
footwear; retail services in relation to motorcycle 
jackets; wholesale services in relation to motorcycle 
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jackets; online retail services in relation to motorcycle 
jackets; retail services in relation to boots for 
motorcycling; wholesale services in relation to boots for 
motorcycling; online retail services in relation to boots 
for motorcycling; retail services in relation to motorcycle 
gloves; wholesale services in relation to motorcycle 
gloves; online retail services in relation to motorcycle 
gloves; retail services in relation to motorcycle riding 
suits; wholesale services in relation to motorcycle riding 
suits; online retail services in relation to motorcycle 
riding suits; retail services in relation to waterproof suits 
for motorcyclists; wholesale services in relation to 
waterproof suits for motorcyclists; online retail services 
in relation to waterproof suits for motorcyclists. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1624209 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202114865 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.09, EM, 018488542 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ALLSIZE COMPANY A/S, Rugvænget 22, 8500 

GRENÅ, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1625150 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202115247 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.18, EM, 018339897 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOUNDBOKS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Soundbox. 
(730) Innehaver: 

 SOUNDBOKS ApS, c / o SoundBoks ApS, Esromgade 
15, 1. 1., 2200 KØBENHAVN N, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 

and signalling apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for recording, transmitting, reproducing 
or processing sound, images or data; recorded and 
downloadable media, computer software, blank digital 
or analogue recording and storage media; software for 
streaming audiovisual and multimedia content via the 
internet and global communications networks; software 
for streaming audiovisual and multimedia content to 
mobile digital electronic devices; software for 
searching, organizing, and recommending multimedia 
content; computer software, namely, software 
development tools for creating software and mobile 
applications; hardware for streaming audiovisual and 
multimedia content via the internet and global 

communications networks, namely, digital media 
streaming devices, digital video recorders, DVD and 
high definition video disc players, home theater 
systems comprised of audio and video receivers and 
disc players; cables, microphones; batteries; power 
banks; bags and cases adapted for the 
abovementioned goods; parts and fittings for all the 
abovementioned goods. 

  Klasse 11   Apparatus and installations for lighting; lighting 
reflectors; light diffusers; light projectors; strobe lights 
(light effects);  parts and fittings for all the 
abovementioned goods. 

  Klasse 35   Administration of customer loyalty programs; online 
retail services for downloadable digital music. 

  Klasse 38   Telecommunication services; streaming of data; 
streaming of audiovisual and multimedia content via the 
internet; transmission and delivery of audiovisual and 
multimedia content via the internet; video-on-demand 
transmission services. 

  Klasse 40   Custom manufacturing of acoustic reproduction 
equipment. 

  Klasse 41   Entertainment and educational services, namely, 
providing music and multimedia entertainment content, 
as well as information, reviews, and recommendations 
regarding music and multimedia entertainment content; 
club services (entertainment); rental of acoustic 
reproduction equipment. 

  Klasse 43   Rental of lighting apparatus and installations for 
parties. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627327 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202115790 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU PEARL RIVER AMASON DIGITAL 

MUSICAL INSTRUMENT CO.,LTD, 2nd -4th Floor 
Building 1, NO.38 Xiangshan Ave, Zengcheng 
Economic and Technological Development Zone, 
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 15   Percussion instrument; electronic musical instruments; 

electronic organ; piano; drums; guitars; musical 
instruments; keyboards for musical instruments; music 
synthesizers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1627330 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202115791 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.27, EM, 018460773 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Configura Sverige AB, Box 306, 58102 LINKÖPING, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software, including computer software for 
room planning and for enabling the users to plan room 
design and furnishings, create quotations and make 
installation drawings relating to design of household, 
office, warehouse, material handling and commercial 
environments; application software for cloud computing 
services; interfaces for computers; databases; 
interactive software. 

  Klasse 42   Design, maintenance, development and updating of 
computer software; hosting services, software as a 
service, and rental of software; programming of 
software for importing, managing and calculating data; 
draughtsman's services; preparation of engineering 
drawings; providing temporary use of web-based 
software; providing online, non-downloadable software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627643 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202115998 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, DE, 30 2021 103 

996 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 YT Industries GmbH, Pilatus Campus 9, 91353 
HAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles; hubs for bicycles; bicycle wheels; bicycle 

saddles; bicycle pedals; bicycle chains; bicycle pumps; 
bicycle frames; bicycle tires; rims for wheels of bicycles; 
bicycle brakes; bicycle spokes; bicycle trailers; inner 
tubes for bicycles; bicycle handlebars; bicycle saddle 
bags; bicycle gears; bicycle stands; motorized bicycles; 
forks [bicycle parts]; handle bar grips [bicycle parts]; 
water bottle holders for bicycles; transport bags 
adapted for bicycles. 

  Klasse 35   Provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of bicycles, bicycle accessories, cyclists' 
clothing; presentation of bicycles, bicycle accessories, 
cyclists' clothing on communication media for retail 
purposes; online promotion for bicycles, bicycle 
accessories, cyclists' clothing on computer networks 
and websites. 

  Klasse 39   Rental of bicycles; rental services related to 
transportation and storage; services of travel agencies; 
trip planning services; services of a travel agent; 
arranging and booking travel. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627791 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202116034 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.15, FR, 4743838 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CHATEAU DU GALOUPET, Saint-Nicolas, 83250 LA 

LONDE-LES-MAURES, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (with the exception of beers); 
ciders; digesters (liqueurs and spirits); wines; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts or essences. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.08.01 - nr 31/22

70 
 

(111) Int.reg.nr: 1627800 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202116036 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.09.03, CH, 769087 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bataillard AG, Hasenmoosstrasse 33, 6023 
ROTHENBURG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines and wine-based alcoholic beverages (with the 

exception of beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627804 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202116037 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.03, FR, 4773011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scea du Château La Coste, Château La Coste, 13610 
LE PUY-SAINTE-RÉPARADE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines with protected appellation of origin from the 

winery called "CHATEAU LA COSTE". 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627807 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202116039 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.29, BX, 1441778 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627854 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202116048 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.11, DE, 30 2021 102 

251 
(540) Gjengivelse av merket: 

FALKE - WE CARE - COTTON 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Falke KGaA, Oststrasse 5, 57392 SCHMALLENBERG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Socks and stockings; sportswear; women's 

outerclothing; outerclothing for men. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627957 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202116057 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.25, JP, 2021-063699 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Asahi Kasei Medical Co., Ltd., 1-1-2 Yurakucho, 
Chiyoda-ku, 100-0006 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring or testing machines and instruments; 

detectors; leak detectors for filters. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1627958 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202116058 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.10.12, EM, 018574944 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bang & Bonsomer Group OY, Itälahdenkatu 18A, 
00210 HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Rheology modifying compositions, other than for 

medical use; chemical substances for use as food 
ingredients; additives (chemical -) for use in the 
preparation of animal foodstuffs; fibres of organic 
material for separation purposes; chemical additives for 
food; mixtures of chemicals and microorganisms for 
increasing the nutritional value of animal fodder [other 
than for veterinary use]. 

  Klasse 31   Animal foodstuffs; animal feed preparations; synthetic 
animal feed; mixed animal feed. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1627991 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202116061 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.15, FR, 4755605 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Kyndryl, Inc., One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

NY10017 NEW YORK, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computers; quantum computers; computer hardware 
and software; computer hardware and software for 
information technology analysis and data management; 
computer hardware and software for application 
development; computer hardware and software for 
cloud computing; computer hardware and software for 
cognitive computing; computer hardware and software 
for artificial intelligence; computer hardware and 
software for blockchain technology; computer hardware 
and software for quantum computing and quantum 
programming; computer hardware, namely, magnetic 
tape units (data processing), magnetic tapes, printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, 
compact discs (audio-video), optical disks, couplers 
(data processing), floppy disks, magnetic data media; 
computer hardware, namely, video screens, scanners, 
computer printers, interfaces (data processing), readers 
(data processing), software (recorded programs), 
microprocessors, modems, monitors (hardware), 
computers, computer memories, computer peripherals; 

computer adapters; computer components; data 
processing equipment; computer equipment for data 
and information management; semi-conductors; 
electronic data media that can be processed by 
machine; magnetic disks; hard disk drives; tape 
recorders; calculating machines; cash registers; 
facsimile machines; video recorders; videotapes; 
electric cells and electric batteries; computer chips; 
boards for integrated circuits; computer accessories, 
namely, computer communication servers; carrying 
cases for computers; interface cards for computers; 
computer cables and computer cable parts; fax modem 
cards for computers; computer accessories, namely, 
screen filters, computer mouse pads, pagers, computer 
control grips; electric converters, namely, digital-to-
analog, analog-to-digital and step-by-step voltage 
steppers; computer mice; integrated circuit cards and 
smart cards, adapters for integrated circuits and 
adapters for smart cards; readers for integrated circuit 
cards and smart cards; microcomputers; electric power 
supply apparatus; projectors (projection apparatus); 
remote controllers for computers; inverters, surge 
protectors and uninterruptible power supplies; point-of-
sale terminals; computer servers; computer storage 
devices, namely high-speed storage subsystems for 
storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunication network; recorded and 
downloadable computer programs and software; video 
game software; operating system software and 
programs; software for accessing a global computer 
network; document management software; database 
management software; software for locating, recovering 
and receiving text, electronic documents, graphic 
illustrations and audiovisual information on company-
scale internal computer networks and on local, wide-
area and global computer networks; software for 
developing and software for designing websites and 
user manuals, in electronic format, sold as a set; 
computer software for controlling the operations and 
execution of computer systems, programs and 
computer networks; computer software for connecting 
disparate computer networks and systems, servers and 
storage devices; computer programs for linking 
computers together and for enabling computer activities 
across a global computer network; computer software 
for managing systems, software and processes existing 
within an information technology environment; 
computer systems combining computer hardware and 
software for use in the management and analysis of 
data and instruction manuals in electronic format sold 
with these products; cloud computing systems, namely 
networks integrating computer hardware and software 
for dynamic provisioning, virtualization and 
consumption metering of computer resources; 
downloadable and recorded cloud computing software 
for deploying and managing virtual machines on a 
cloud computing platform; computer systems, namely, 
computer hardware and computer software for 
developing and integrating artificial intelligence, 
namely, machine learning, deep learning and natural 
language processing which are capable of collecting, 
organizing and analyzing data; computer systems, 
namely computer hardware and computer software that 
integrate Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) functions and capable 
of understanding general human queries and 
formulating responses; software for development, 
construction and operation of blockchain technology 
applications; computer hardware and computer 
software for developing and testing quantum 
algorithms; documentation and instruction manuals 
recorded on electronic data media that can be operated 
by machine and relating to computers or computer 
programs; electronic publications; electronic 
publications on computer media, namely, user 
manuals, guide books, brochures, information sheets, 
written presentations and teaching materials in the field 
of computing, computer networks, computer storage, 
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computer operating systems, information technology, 
database management, cloud computing, artificial 
intelligence, blockchain technology and quantum 
computing. 

  Klasse 35   Advertising; sales promotion services (for third 
parties); commercial business management and advice 
regarding commercial business management; business 
information; distribution of prospectuses; distribution of 
samples; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; systematization of 
data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; company 
management consulting services and commercial 
business consulting services; commercial business 
development service; market study statistic and data 
analysis; computer data processing services; computer 
data processing services for artificial intelligence; 
computer data processing services for cognitive 
computing; computer data processing services for 
cloud computing; computer data processing services 
for blockchain technology; computer data processing 
services for information management; computer data 
processing services for quantum computing and 
quantum programming; setting up and conducting 
commercial exhibitions in the field of computers, 
computer services, information technology, artificial 
intelligence, cloud computing, blockchain technology, 
quantum computing, database management and 
electronic business transactions via a global computer 
network; business consulting services for companies 
regarding artificial intelligence; business consulting 
services for companies regarding computer systems 
that integrate Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) functions and capable 
of understanding general human queries and 
formulating responses; business consulting services for 
companies relating to cloud computing; business 
consulting services for companies regarding blockchain 
technology; business consulting services for companies 
regarding quantum computing, quantum programming 
and for developing and testing quantum algorithms; 
business consulting services for companies regarding 
information technology; analyzing and compiling 
business data; systemization of data in computer 
databases. 

  Klasse 37   Building construction; computer repair and installation 
services; computer hardware maintenance services; 
computer support services provided by computer 
specialists; design, installation and maintenance of 
computer hardware for computer networks; technical 
support services, namely troubleshooting of computer 
hardware problems. 

  Klasse 38   Telecommunication services; electronic message 
transmission; communication by computer terminals; 
electronic mail services; news and information 
agencies; telecommunication and electronic messaging 
services via computer networks; computer-aided 
transmission of data; telecommunication services 
enabling commercial interaction over a global computer 
network; provision of multiple access to information, 
data, communications, content, goods and services via 
a global network and wireless communication 
apparatus; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals; teleconferencing 
and web conferencing services; providing multiple 
access to global information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; 
providing access to online forums for transmission of 
messages among computer users; providing access to 
private and secured electronic communications in real 
time within a computer network. 

  Klasse 41   Education; entertainment; training; organization and 
conducting of conferences, seminars and congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; production of radio and television programs; 
sporting and cultural activities; educational services, 
namely organization and conducting of classes, 
seminars, conferences, webinars and workshops in the 

field of computers, computer services, information 
technology, artificial intelligence, cloud computing, 
blockchain technology, quantum computing, database 
management, image and audio processing technology, 
global computer and telecommunication networks; 
training in the field of computers, computer services, 
information technology, artificial intelligence, cloud 
computing, blockchain technology, quantum computing, 
database management, image and audio processing 
technology, global computer and telecommunication 
networks; conducting fun exhibitions in the form of 
information technology demonstrations; entertainment 
services, namely, online computer game services; 
conducting fun exhibitions, namely, sports competitions 
in real time via a global computer network; conducting 
fun exhibitions, namely, provision of demonstrations on 
websites featuring museum exhibitions, sporting 
events, art gallery exhibitions, concerts and musical 
recordings; publishing of books and newspapers; 
production of shows and films; conducting of exhibitions 
for cultural or educational purposes; booking of seats 
for shows. 

  Klasse 42   Computer programming; Software as a Service 
(SaaS) services featuring software for data 
management; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for cloud computing; Software as a 
Service (SaaS) services featuring software for artificial 
intelligence; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for cognitive computing; Software as 
a service (SaaS) services featuring software for 
blockchain technology; Software as a Service (SaaS) 
services featuring software for quantum computing and 
quantum programming; Software as a Service (SaaS) 
services featuring software for constructing, analyzing 
and executing quantum programs and quantum 
algorithms; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for developing and testing quantum 
algorithms; computer programming and computer 
consulting services for artificial intelligence; computer 
programming and computer consulting services for 
cognitive computing; computer programming and 
computer consulting services for information 
management; computer programming and computer 
consulting services for data management; computer 
programming and computer consulting services for 
cloud computing; computer programming and computer 
consulting services for blockchain technology; 
computer programming and computer consulting 
services for quantum computing; computer 
programming and computer consulting services for 
software as a service (SaaS); design, installation, 
updating and maintenance of software; design of 
computer software and hardware for third parties and 
consulting services in the field of computers; technical 
support services, namely, solving problems with 
computer software and programs; computer services, 
namely, design, creation and maintenance of websites 
for third parties; analysis of computer systems, 
integration of computer networks and databases, 
computer programming for third parties, all relating to 
commercial interactions on global computer networks; 
design of computer and software interconnection 
systems, namely, electronic interconnection of 
computers and software; testing of computer programs 
(software) and hardware (quality control and technical 
control); technical project studies in the field of 
computer hardware and software; computer consulting 
in connection with computer hardware, namely 
consulting in computer research and development; 
computer advice and assistance concerning Internet 
use; rental of computers and software; scientific and 
industrial research, namely research and development 
of new products, biological research, bacteriological 
research, chemical research, cosmetology research, 
mechanical research, geological research, technical 
research, pharmaceutical research, scientific research 
for medical purposes; information technology services; 
computer system integration services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation
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and use of computer hardware and software systems 
for third parties; technical support services, namely, 
diagnosing problems with computer hardware and 
computer programs; computer system design services 
for third parties; design of systems for interconnection 
of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; 
computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and 
servers to assure proper functioning; cloud computing 
services, namely, network integrated computer 
hardware and software services for dynamic 
provisioning, virtualization, and consumption metering 
of computer resources; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through 
cloud computing; design and development of computer 
software for cloud storage of data; cloud computing 
hosting provider services; electronic data storage and 
data recovery services; data security service. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628116 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202116075 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.07.20, IT, 

302021000132206 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trademark consisting of the abbreviation "CPG" written 

in special characters. 
(730) Innehaver: 

 MARZOCCHI POMPE S.P.A., Via Grazia 2, 40069 
ZOLA PREDOSA (BO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Pumps [machines]; hydraulic and oleodynamic 

pumps; gear hydraulic and oleodynamic pumps; rotary 
gear pumps; pressure pumps; screw pumps; centrifugal 
pumps; pumps, electric; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; valves being parts of pumps; pump 
diaphragms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628197 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202116090 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.15, EM, 018453345 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SciPharm S.à.r.l, 7, Fausermillen, 6689 MERTERT, 

Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Application software for connecting medical devices to 
data processing systems and/or clouds. 

  Klasse 10   Medical devices; implantable/ambulatory infusion 
pumps. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research for 
development and distribution of implantable/ambulatory 
infusion pumps; design, development and 
implementation of operating software for accessing and 
using a computing network to connect medical devices 
to data processing systems and/or clouds; remote 
monitoring and distant programming services for 
medical devices; software as a service to connect 
medical devices; platform as a service to connect 
medical devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1628203 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202116091 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.26, US, 90671688 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Duck Duck Go, Inc., 20 Paoli Pike, PA19301-1830 
PAOLI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Browsers, namely, software for browsing the global 

computer network and secure private networks, and 
software programs to connect computers to the global 
computer network and to secure private networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1628208 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202116092 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.01, MU, 

MU/M/2021/033264 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kyndryl, Inc., One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 
NY10017 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; quantum computers; computer hardware 

and software; computer hardware and software for 
information technology analysis and data management; 
computer hardware and software for application 
development; computer hardware and software for 
cloud computing; computer hardware and software for 
cognitive computing; computer hardware and software 
for artificial intelligence; computer hardware and 
software for blockchain technology; computer hardware 
and software for quantum computing and quantum 
programming; computer hardware, namely, magnetic 
tape units (data processing), magnetic tapes, printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, 
compact discs (audio-video), optical disks, couplers 
(data processing), floppy disks, magnetic data media; 
computer hardware, namely, video screens, scanners, 
computer printers, interfaces (data processing), readers 
(data processing), software (recorded programs), 
microprocessors, modems, monitors (hardware), 
computers, computer memories, computer peripherals; 
computer adapters; computer components; data 
processing equipment; computer equipment for data 
and information management; semi-conductors; 
electronic data media that can be processed by 
machine; magnetic disks; hard disk drives; tape 
recorders; calculating machines; cash registers; 
facsimile machines; video recorders; videotapes; 
electric cells and electric batteries; computer chips; 
boards for integrated circuits; computer accessories, 
namely, computer communication servers; carrying 
cases for computers; interface cards for computers; 
computer cables and computer cable parts; fax modem 
cards for computers; computer accessories, namely, 
screen filters, computer mouse pads, pagers, computer 
control grips; electric converters, namely, digital-to-
analog, analog-to-digital and step-by-step voltage 
steppers; computer mice; integrated circuit cards and 
smart cards, adapters for integrated circuits and 
adapters for smart cards; readers for integrated circuit 
cards and smart cards; microcomputers; electric power 
supply apparatus; projectors (projection apparatus); 
remote controllers for computers; inverters, surge 
protectors and uninterruptible power supplies; point-of-
sale terminals; computer servers; computer storage 
devices, namely high-speed storage subsystems for 
storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunication network; recorded and 
downloadable computer programs and software; video 
game software; operating system software and 
programs; software for accessing a global computer 
network; document management software; database 
management software; software for locating, recovering 
and receiving text, electronic documents, graphic 
illustrations and audiovisual information on company-
scale internal computer networks and on local, wide-
area and global computer networks; software for 
developing and software for designing websites and 
user manuals, in electronic format, sold as a set; 
computer software for controlling the operations and 
execution of computer systems, programs and 
computer networks; computer software for connecting 
disparate computer networks and systems, servers and 
storage devices; computer programs for linking 

computers together and for enabling computer activities 
across a global computer network; computer software 
for managing systems, software and processes existing 
within an information technology environment; 
computer systems combining computer hardware and 
software for use in the management and analysis of 
data and instruction manuals in electronic format sold 
with these products; cloud computing systems, namely 
networks integrating computer hardware and software 
for dynamic provisioning, virtualization and 
consumption metering of computer resources; 
downloadable and recorded cloud computing software 
for deploying and managing virtual machines on a 
cloud computing platform; computer systems, namely, 
computer hardware and computer software for 
developing and integrating artificial intelligence, 
namely, machine learning, deep learning and natural 
language processing which are capable of collecting, 
organizing and analyzing data; computer systems, 
namely computer hardware and computer software that 
integrate Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) functions and capable 
of understanding general human queries and 
formulating responses; software for development, 
construction and operation of blockchain technology 
applications; computer hardware and computer 
software for developing and testing quantum 
algorithms; documentation and instruction manuals 
recorded on electronic data media that can be operated 
by machine and relating to computers or computer 
programs; electronic publications; electronic 
publications on computer media, namely, user 
manuals, guide books, brochures, information sheets, 
written presentations and teaching materials in the field 
of computing, computer networks, computer storage, 
computer operating systems, information technology, 
database management, cloud computing, artificial 
intelligence, blockchain technology and quantum 
computing. 

  Klasse 35   Advertising; sales promotion services (for third 
parties); commercial business management and advice 
regarding commercial business management; business 
information; distribution of prospectuses; distribution of 
samples; arranging newspaper subscriptions for others; 
accounting; document reproduction; systematization of 
data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; company 
management consulting services and commercial 
business consulting services; commercial business 
development service; market study statistic and data 
analysis; computer data processing services; computer 
data processing services for artificial intelligence; 
computer data processing services for cognitive 
computing; computer data processing services for 
cloud computing; computer data processing services 
for blockchain technology; computer data processing 
services for information management; computer data 
processing services for quantum computing and 
quantum programming; setting up and conducting 
commercial exhibitions in the field of computers, 
computer services, information technology, artificial 
intelligence, cloud computing, blockchain technology, 
quantum computing, database management and 
electronic business transactions via a global computer 
network; business consulting services for companies 
regarding artificial intelligence; business consulting 
services for companies regarding computer systems 
that integrate Natural Language Processing (NLP), 
Computational Linguistics (CL), Information Retrieval 
(IR) and Machine Learning (ML) functions and capable 
of understanding general human queries and 
formulating responses; business consulting services for 
companies relating to cloud computing; business 
consulting services for companies regarding blockchain 
technology; business consulting services for companies 
regarding quantum computing, quantum programming 
and for developing and testing quantum algorithms; 
business consulting services for companies regarding 
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information technology; analyzing and compiling 
business data; systemization of data in computer 
databases. 

  Klasse 37   Building construction; computer repair and installation 
services; computer hardware maintenance services; 
computer support services provided by computer 
specialists; design, installation and maintenance of 
computer hardware for computer networks; technical 
support services, namely troubleshooting of computer 
hardware problems. 

  Klasse 38   Telecommunication services; electronic message 
transmission; communication by computer terminals; 
electronic mail services; news and information 
agencies; telecommunication and electronic messaging 
services via computer networks; computer-aided 
transmission of data; telecommunication services 
enabling commercial interaction over a global computer 
network; provision of multiple access to information, 
data, communications, content, goods and services via 
a global network and wireless communication 
apparatus; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals; teleconferencing 
and web conferencing services; providing multiple 
access to global information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; 
providing access to online forums for transmission of 
messages among computer users; providing access to 
private and secured electronic communications in real 
time within a computer network. 

  Klasse 41   Education; entertainment; training; organization and 
conducting of conferences, seminars and congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; production of radio and television programs; 
sporting and cultural activities; educational services, 
namely organization and conducting of classes, 
seminars, conferences, webinars and workshops in the 
field of computers, computer services, information 
technology, artificial intelligence, cloud computing, 
blockchain technology, quantum computing, database 
management, image and audio processing technology, 
global computer and telecommunication networks; 
training in the field of computers, computer services, 
information technology, artificial intelligence, cloud 
computing, blockchain technology, quantum computing, 
database management, image and audio processing 
technology, global computer and telecommunication 
networks; conducting fun exhibitions in the form of 
information technology demonstrations; entertainment 
services, namely, online computer game services; 
conducting fun exhibitions, namely, sports competitions 
in real time via a global computer network; conducting 
fun exhibitions, namely, provision of demonstrations on 
websites featuring museum exhibitions, sporting 
events, art gallery exhibitions, concerts and musical 
recordings; editing of books and journals; production of 
shows and films; conducting of exhibitions for cultural 
or educational purposes; booking of seats for shows. 

  Klasse 42   Computer programming; Software as a Service 
(SaaS) services featuring software for data 
management; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for cloud computing; Software as a 
Service (SaaS) services featuring software for artificial 
intelligence; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for cognitive computing; Software as 
a service (SaaS) services featuring software for 
blockchain technology; Software as a Service (SaaS) 
services featuring software for quantum computing and 
quantum programming; Software as a Service (SaaS) 
services featuring software for constructing, analyzing 
and executing quantum programs and quantum 
algorithms; Software as a Service (SaaS) services 
featuring software for developing and testing quantum 
algorithms; computer programming and computer 
consulting services for artificial intelligence; computer 
programming and computer consulting services for 
cognitive computing; computer programming and 
computer consulting services for information 
management; computer programming and computer 
consulting services for data management; computer 

programming and computer consulting services for 
cloud computing; computer programming and computer 
consulting services for blockchain technology; 
computer programming and computer consulting 
services for quantum computing; computer 
programming and computer consulting services for 
software as a service (SaaS); design, installation, 
updating and maintenance of software; design of 
computer software and hardware for third parties and 
consulting services in the field of computers; technical 
support services, namely, solving problems with 
computer software and programs; computer services, 
namely, design, creation and maintenance of websites 
for third parties; analysis of computer systems, 
integration of computer networks and databases, 
computer programming for third parties, all relating to 
commercial interactions on global computer networks; 
design of computer and software interconnection 
systems, namely, electronic interconnection of 
computers and software; testing of computer programs 
(software) and hardware (quality control and technical 
control); technical project studies in the field of 
computer hardware and software; computer consulting 
in connection with computer hardware, namely 
consulting in computer research and development; 
computer advice and assistance concerning Internet 
use; rental of computers and software; scientific and 
industrial research, namely research and development 
of new products, biological research, bacteriological 
research, chemical research, cosmetology research, 
mechanical research, geological research, technical 
research, pharmaceutical research, scientific research 
for medical purposes; information technology services; 
computer system integration services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation
and use of computer hardware and software systems 
for third parties; technical support services, namely, 
diagnosing problems with computer hardware and 
computer programs; computer system design services 
for third parties; design of systems for interconnection 
of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; 
computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and 
servers to assure proper functioning; cloud computing 
services, namely, network integrated computer 
hardware and software services for dynamic 
provisioning, virtualization, and consumption metering 
of computer resources; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through 
cloud computing; design and development of computer 
software for cloud storage of data; cloud computing 
hosting provider services; electronic data storage and 
data recovery services; data security service. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628215 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202116093 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.19, CH, 767600 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metaco SA, Avenue de Tivoli 2, 1007 LAUSANNE, 
Sveits 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), emergency (life-
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saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic recording 
media, sound recording disks; compact disks, DVDs 
and other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
software; fire extinguishers; e-commerce software 
enabling users to carry out commercial transactions by 
electronic means via a global computer network; 
communication software to enable customers to access 
their bank account information and to process bank 
transactions; software and computer programs for 
trading securities electronically; secure terminals for 
electronic transactions; software for storing, sending 
and receiving cryptocurrencies, or tokenized (crypto-
active) assets, data relating to such currencies and for 
processing transactions relating thereto. 

  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; financial and monetary transactions; 
online financial transactions; online banking services; 
on-line brokerage for trading and transactions relating 
to currency and other financial products; online and 
real-time foreign exchange transactions; conducting of 
financial affairs on-line; investment services and trading 
of securities for others via the Internet; financial 
services relating to operations, consultancy, 
management and negotiation in the field of financial 
derivatives; trading of securities, securities index 
futures, securities options, and domestic market 
securities futures; securities and bond transactions; 
trading of stocks and bonds; provision of financial 
information online from a computer database or the 
Internet; provision of online information in relation to 
financial, banking, insurance and investment services; 
provision of information with respect to the trading of 
securities and futures contracts on the overseas 
securities market; provision of information relating to 
the trading of securities options; trading in contracts on 
shares; trading of financial derivatives; foreign 
exchange trading operations; automated payment 
services; electronic payment services; electronic funds 
transfer and payment services; payment services 
provided via wireless telecommunication apparatus and 
devices; payment processing services; processing of 
electronic payments; credit card and payment card 
services; financial management of reimbursement 
payments for others; clearing services relating to 
payment transactions; carrying out cashless payment 
transactions; services provided by financial consultants 
relating to the carrying out of cashless payment 
transactions. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software; design, 
development, installation and maintenance of software; 
software consultancy; rental of computer software; 
design and development of software for database 
management; rental of software for database 
management; temporary provision online of non-
downloadable software for database management; 
computer database design; hosting of computer 
databases; electronic data back-up; design and 
development of systems for data input, extraction, 
processing, display and storage; management of 
computer projects in the field of electronic data 
processing; computer data recovery; conversion of 
electronic information; computer database design and 
development; configuration of computer networks using 
software; provision of temporary use of on-line non-
downloadable operating software for accessing and 
using a cloud computer network; provision of temporary 
use of on-line applications and software tools; provision 
of Internet search engines; provision of search engines 
for obtaining data via communication networks; 
development and testing of computing methods, 

algorithms and software; design, development, 
installation and maintenance of software for storing, 
sending and receiving cryptocurrencies, or tokenized 
(crypto-active) assets, data relating to such currencies 
and for processing transactions relating thereto; 
providing temporary online use of non-downloadable 
software enabling the storage, sending and receiving of 
crypto currencies, data in relation to these currencies 
and processing of transactions relating thereto. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628216 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202116094 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.26, FR, 4748583 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Metabolic Explorer, Biopole Clermont-Limagne, 63360 

SAINT BEAUZIRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products and additives for use in industry, 
science as well as agriculture, horticulture and forestry 
particularly basic organic chemicals, chemical products 
for industrial fermentation, chemical products of 
biological origin, chemical biosourced products 
excluding fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; chemical products and additives other 
than for medical or veterinary use for the manufacture 
of polymers, cosmetics, perfumes, food flavorings, 
foodstuffs; unprocessed artificial resins; unprocessed 
polymer resins; unprocessed plastic materials; 
adhesives for use in industry; compost, manures, 
fertilizing products; biological preparations for industrial 
and scientific use other than for medical or veterinary 
use. 

  Klasse 3   Non-medicated cosmetic preparations and cosmetic 
products; non-medicated toilet preparations; non-
medicated dentifrices; perfumery products and 
perfumes, essential oils; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products, medical and veterinary 
preparations; dietetic food and substances for medical 
or veterinary use; food supplements for humans and 
animals; food products enriched with nutritional 
elements for medical or veterinary use; products for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. 

  Klasse 30   Food flavorings, other than essential oils. 
  Klasse 31   Food products and beverages for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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(111) Int.reg.nr: 1628217 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202116095 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Renault Plug-Inn 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RENAULT s.a.s., 13/15 quai 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. 

  Klasse 38   Telecommunications; provision of information 
regarding telecommunications; communications by 
computer terminals; communications by fiber-optic 
networks; radio communications; telephone 
communications; cellular telephone communication; 
provision of user access to global computer networks; 
provision of online forums; provision of access to 
databases; electronic bulletin board services 
(telecommunication services); connection by 
telecommunications to a global computer network; 
news agencies; news (information) agencies; rental of 
telecommunication apparatus; radio broadcasting; 
television broadcasting; teleconferencing services; 
videoconferencing services; electronic messaging 
services; rental of access time to global computer 
networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628238 
(151) Int.reg.dato: 2021.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202116097 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.07.20, IT, 

302021000132215 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trademark consisting of the abbreviation "FTP" written 

in special characters. 
(730) Innehaver: 

 MARZOCCHI POMPE S.P.A., Via Grazia 2, 40069 
ZOLA PREDOSA (BO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Pumps [machines]; hydraulic and oleodynamic 

pumps; gear hydraulic and oleodynamic pumps; rotary 
gear pumps; pressure pumps; screw pumps; centrifugal 
pumps; pumps, electric; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; valves being parts of pumps; pump 
diaphragms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628837 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202116173 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, DE, 30 2021 104 

002 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 YT Industries GmbH, Pilatus Campus 9, 91353 

HAUSEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Bicycles; hubs for bicycles; bicycle wheels; bicycle 
saddles; bicycle pedals; bicycle chains; bicycle pumps; 
bicycle frames; bicycle tires; rims for wheels of bicycles; 
bicycle brakes; bicycle spokes; bicycle trailers; inner 
tubes for bicycles; bicycle handlebars; bicycle saddle 
bags; bicycle gears; bicycle stands; forks [bicycle 
parts]; motorized bicycles; handle bar grips [bicycle 
parts]; water bottle holders for bicycles; transport bags 
adapted for bicycles. 

  Klasse 35   Provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of bicycles, bicycle accessories, cyclists' 
clothing; presentation of bicycles, bicycle accessories, 
cyclists' clothing on communication media for retail 
purposes; online promotion for bicycles, bicycle 
accessories, cyclists' clothing on computer networks 
and websites. 

  Klasse 39   Rental of bicycles; rental services related to 
transportation and storage; services of travel agencies; 
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trip planning services; services of a travel agent; 
arranging and booking travel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1628906 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202116191 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.15, EM, 018453038 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SciPharm S.à.r.l, 7, Fausermillen, 6689 MERTERT, 
Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software for connecting medical devices to 

data processing systems and/or clouds. 
  Klasse 10   Medical devices; implantable/ambulatory infusion 

pumps. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research for 

development and distribution of implantable/ambulatory 
infusion pumps; design, development and 
implementation of operating software for accessing and 
using a computing network to connect medical devices 
to data processing systems and/or clouds; remote 
monitoring and distant programming services for 
medical devices; software as a service to connect 
medical devices; platform as a service to connect 
medical devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.07.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.08.01 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 321518 
(210) Søknadsnr.: 202202141 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller 

på skinner; kjøretøyer; biler; bobiler; elektriske 
kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; motorer for 
bakkekjøretøy; gearkasser for landkjøretøyer; 
karosserier for automobiler; chassiser for automobiler; 
hjul for biler; bildekk; polstring og trekk for kjøretøyer; 
kollisjonsputer [for biler] [airbag]; støtfangere for 
automobiler; frihjul for landkjøretøyer; kløtsjanordninger 
for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer; 
motorpansere for kjøretøyer; frontruter; speil for 
kjøretøyer; støtdempere for automobiler; dører for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; ratt 
for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; 
reservehjulsdeksler; førerløse biler [selvkjørende]; 
stigbrett for kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer. 

 
(730) Innehaver: 

 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 
South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321523 
(210) Søknadsnr.: 202202148 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller 

på skinner; kjøretøyer; biler; bobiler; elektriske 
kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; motorer for 
bakkekjøretøy; gearkasser for landkjøretøyer; 
karosserier for automobiler; chassiser for automobiler; 
hjul for biler; bildekk; polstring og trekk for kjøretøyer; 
kollisjonsputer [for biler] [airbag]; støtfangere for 
automobiler; frihjul for landkjøretøyer; kløtsjanordninger 
for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer; 
motorpansere for kjøretøyer; frontruter; speil for 
kjøretøyer; støtdempere for automobiler; dører for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; ratt 
for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; 
reservehjulsdeksler; førerløse biler [selvkjørende]; 
stigbrett for kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer. 

(730) Innehaver: 
 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 

South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 
(750) Innehavers fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321520 
(210) Søknadsnr.: 202202143 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller 

på skinner; kjøretøyer; biler; bobiler; elektriske 
kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; motorer for 
bakkekjøretøy; gearkasser for landkjøretøyer; 
karosserier for automobiler; chassiser for automobiler; 
hjul for biler; bildekk; polstring og trekk for kjøretøyer; 
kollisjonsputer [for biler] [airbag]; støtfangere for 
automobiler; frihjul for landkjøretøyer; kløtsjanordninger 
for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer; 
motorpansere for kjøretøyer; frontruter; speil for 
kjøretøyer; støtdempere for automobiler; dører for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; ratt 
for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; 
reservehjulsdeksler; førerløse biler [selvkjørende]; 
stigbrett for kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer. 

 
(730) Innehaver: 

 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 
South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321534 
(210) Søknadsnr.: 202015154 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

WORX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, 
navigasjon, geodesi, optikk, veiing, måling, signallering, 
detektering, testing, inspeksjon, livredning og 



 innsigelser 2022.08.01 - nr 31/22

80 
 

undervisning; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av distribusjonen eller bruken av 
elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukkingsapparater; 
nautiske apparater og instrumenter; 
fjernkontrollapparater; oppmålingsinstrumenter; 
radioapparater; høyttalere; høyttalerkasser; høyttalere; 
lydhøyttalere; bærbare høyttalere; optiske apparater og 
instrumenter; veieapparater og -instrumenter; vekter; 
bærbare digitalelektroniske vekter; detektorer; 
infrarøddetektorer; røkdetektorer; låser, elektriske; 
måleinstrumenter; måleredskaper; målestokker; linjaler 
[måleinstrumenter]; høydemålingsinstrumenter; 
nivelleringsinstrumenter; kvikksølvmålere; vatere; 
nivelleringskikkerter; nivelleringsmålere [for måling av 
horisontale plan]; geodetiske apparater og -
instrumenter; distansemålere; telemetere; 
avstandsmålere; lasermåleinstrumenter; laservatere; 
laseravstandsmålere; laseravstandsmålere 
[måleinstrumenter]; laser, ikke for medisinsk bruk; 
laserpekere; blinklys [lyssignal]; signalklokker; lanterner 
[signal]; laser nødbluss; alarminstrumenter; 
analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 
livredningsutstyr; undervisningsapparater; monitorer, 
andre enn for medisinske formål; apparater for 
sikkerhetsovervåking; elektronisk 
overvåkingsapparater; magnetiske stendersøkere; 
magnetiske stendersøkere; fingeravtrykksdørlåser; 
fingeravtrykkskannere; fingeravtrykksavlesere; 
omformere, elektriske; koblingsanordninger, elektriske; 
strømadaptere; elektriske stikkontakter; kontrolltavler 
[elektrisitet]; strømkoblere [elektrisitet]; tidsur 
automatiske; startkabler til batterier; elektriske 
kontrollapparater for roboter; kontrollapparater, 
elektriske; elektrisk styrings-, testings- og 
overvåkingsapparater; elektriske batterier; 
tenningsbatterier; solbatterier; elektriske akkumulatorer 
for kjøretøyer; batterier; batteripakker; 
litiumionbatterier; batteriladere; ladere for elektriske 
batterier; ladere; beskyttelseshjelmer; 
beskyttelsesmasker; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; personlig verneutstyr mot ulykker; 
beskyttelsesskjermer for ansikter til arbeidere; 
beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann; 
knebeskyttere for arbeidere; sportsbriller; vernebriller; 
elektrisk oppvarmede klær for beskyttelses- eller 
sikkerhetsformål; elektrisk oppvarmede hansker for 
beskyttelses- eller sikkerhetsformål; skilt, digitale; 
reflekterende artikler til bruk for forhindring av ulykker; 
sikkerhetsvester, reflekterende; varseltrekanter for 
kjøretøy; deler, beslag og tilbehør i denne klassen for 
ovennevnte varer. 

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; apparater og 
installasjoner for belysning; belysningsapparater for 
kjøretøyer; lyspærer, elektriske; lamper; elektriske 
lamper; elektriske lommelykter; elektriske lommelykter; 
bærbare hodelykter; hodelykter; lysslynge for 
dekorasjon; lyslenker for festdekorasjon; lykter for 
kjøretøyer; led lys; solenergidrevne lys; nødlys 
[belysningsapparater med batteri]; hagelys; 
varmeinstallasjoner; oppvarmingsapparater, elektriske; 
varmepistoler; installasjoner og innretninger for 
dampproduksjon; tekstildampapparater; kokeutstyr, 
elektrisk; trykkokere, elektriske; trykkokere, elektriske; 
vannkjeler, elektriske; varmekjeler, elektriske; 
dampkokere, elektriske; utegrill; grillapparater; 
grillapparater; kaffemaskiner, elektriske; kjøleskap; 
kjølekabinett; kjølebeholdere; kjøleapparater og 
maskiner; apparater og innretninger for kjøling; 
kjølediskkabinett; frysebokser til oppbevaring av is; 
elektriske frysebokser til oppbevaring av is; 
tørkeapparater, -instrumenter og -installasjoner; 
elektriske klestørkemaskiner for husholdningsformål; 

ventilasjonsinnstallasjoner og apparater [klimaanlegg]; 
ventilasjonsinstallasjoner for kjøretøyer [klimatisering]; 
vifter[elektriske] for personlig bruk; ventilatorer 
[luftklimatisering]; elektriske vifter; ventilasjonsvifter; 
airconditionapparater; airconditioninnstallasjoner; 
vannforsyningsinstallasjoner; automatiske installasjoner 
for vanning; vanningsmaskiner for jordbruksformål; 
sprinkleranlegg for overrisling; sprinkleranlegg for 
hagespredere; sanitære apparater, innretninger og 
installasjoner; vannrør for sanitære installasjoner; 
desinfeksjonsapparater; solbruningsapparater 
[solsenger]; luftrenseapparater og -maskiner; apparater 
og maskiner for vannrensing; bakteriedrepende lamper 
for luftrensning; installasjoner for luftfiltrering; 
filtreringsapparater for vann; luftfiltre for klimatisering; 
filter for drikkevann; vannrensingsinstallasjoner; 
elektrisk oppvarmede klær; fotmuffer, elektrisk 
oppvarmede; sokker, elektrisk oppvarmede; 
varmetepper [elektrisk]; varmeputer [elektriske], ikke for 
medisinsk bruk; elektriske radiatorer; roboter for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; vifter [deler av airconditioninstallasjoner]; 
elektriske vifter som deler av ventilasjonsanlegg for 
husholdningsbruk; filtre for bruk med ventilatorer; 
dryppvannere; deler, tilbehør og tilbehør i denne 
klassen for ovennevnte varer. 

  Klasse 20   Møbler, speil, bilderammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skall 
[skalldyr]; merskum; rav; møbler; campingmøbler av 
metall; verktøykister, ikke av metall, tomme; 
verktøykasser; tønner, ikke av metall; høvelbenker; 
arbeidsbenker [møbler]; sagkrakk; gardintrapper, ikke 
av metall; speil; ikke-elektriske vifter for personlig bruk; 
utstoppede dyr; oppslagstavler; identitetsplater, ikke av 
metall; navneskilt ikke av metall; forhekker; bordplater; 
luftputer ikke for medisinsk bruk; liggeunderlag; 
campingmadrasser; campingmøbler av metall; 
metallmøbler for camping; oppblåsbare madrasser for 
campingbruk; campingstoler; kagger [tønner], ikke av 
metall; kurver, ikke av metall; bolter, ikke av metall; 
bokhyller; esker av tre eller plast; børstestativer; 
arbeidsskap; tønnebånd, ikke av metall; stoler; kasser 
for leketøy; kiste, ikke av metall; festeklemmer, ikke av 
metall, for kabler og rør; lukkeanordninger for 
beholdere, ikke av metall; puter; plastdekorasjoner for 
næringsmidler; utstillingsstativer; dørlåser, ikke av 
metall; møbler av metall; oppblåsbare møbler; skuffer; 
låser, ikke av metall, andre enn elektriske; 
bagasjeskuffer (luggage lockers); madrasser; 
kontormøbler; emballasjebeholdere av plast; skruer, 
ikke av metall; teltplugger, ikke av metall; traller 
[møbler]; mortertrau, ikke av metall; ventiler for vannrør 
av plast; spoler, ikke av metall [ikke mekaniske] for 
fleksible rør; vinduslukkere, ikke av metall, ikke 
elektriske; flerbrukssagkrakker og -klemmer, ikke av 
metall, solgt som en enhet; arbeidsstasjoner med 
multifunksjonelle arbeidsflater; bærbare arbeidsbord, 
nemlig sagbord for å feste og holde sager; tilbehør til 
arbeidsbenker, nemlig arbeidsbord som kan festes og 
skjøtes; deler, beslag og tilbehør i denne klassen for 
ovennevnte varer. 

 
(730) Innehaver: 

 Positec Group Limited, Level 54, Hopewell Centre, 
183 Queen’s Road East, HONG KONG, Hong Kong 

(750) Innehavers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Specialized Bicycle Components Inc, 15130 Concord 

Circle, CA95037 MORGAN HILL, USA 
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 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321517 
(210) Søknadsnr.: 202202138 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller 

på skinner; kjøretøyer; biler; bobiler; elektriske 
kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; motorer for 
bakkekjøretøy; gearkasser for landkjøretøyer; 
karosserier for automobiler; chassiser for automobiler; 
hjul for biler; bildekk; polstring og trekk for kjøretøyer; 
kollisjonsputer [for biler] [airbag]; støtfangere for 
automobiler; frihjul for landkjøretøyer; kløtsjanordninger 
for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer; 
motorpansere for kjøretøyer; frontruter; speil for 
kjøretøyer; støtdempere for automobiler; dører for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; ratt 
for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; 
reservehjulsdeksler; førerløse biler [selvkjørende]; 
stigbrett for kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer. 

 
(730) Innehaver: 

 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 
South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321521 
(210) Søknadsnr.: 202202147 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller 

på skinner; kjøretøyer; biler; bobiler; elektriske 
kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; motorer for 
bakkekjøretøy; gearkasser for landkjøretøyer; 
karosserier for automobiler; chassiser for automobiler; 
hjul for biler; bildekk; polstring og trekk for kjøretøyer; 
kollisjonsputer [for biler] [airbag]; støtfangere for 
automobiler; frihjul for landkjøretøyer; kløtsjanordninger 
for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer; 
motorpansere for kjøretøyer; frontruter; speil for 
kjøretøyer; støtdempere for automobiler; dører for 
kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; ratt 
for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; 
reservehjulsdeksler; førerløse biler [selvkjørende]; 
stigbrett for kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer. 

(730) Innehaver: 
 Great Wall Motor Company Limited, 2266 Chaoyang 

South Street, 071000 BAODING, HEBEI, Kina 
(750) Innehavers fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, IL61629 

PEORIA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 322573 
(210) Søknadsnr.: 202208348 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.07.04 

(540) Gjengivelse av merket 

Ferd Rekruttering AS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 35   Rekrutteringstjenester; rekruttering av fast personale. 
 
(730) Innehaver: 

 FERD REKRUTTERING AS, Karenslyst allé 10, 
0278 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 Ferd AS, Postboks 1413 Vika, 0115 OSLO, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 322574 
(210) Søknadsnr.: 202208349 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.07.04 

(540) Gjengivelse av merket 

Ferd1 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 35   Rekrutteringstjenester. 
 
(730) Innehaver: 

 FERD REKRUTTERING AS, Karenslyst allé 10, 
0278 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 Ferd AS, Postboks 1413 Vika, 0115 OSLO, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321459 
(210) Søknadsnr.: 202204513 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.11 

(540) Gjengivelse av merket 

Fuck Cancer 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 14   Armbånd; armbånd [smykker]; perler [smykker]; kjeder 
[smykker]; halskjeder [smykker]; mansjettknapper; 
mansjettknapper og slipsnåler; mansjettknapper av 
sølvplett; mansjettknapper i gull; nøkkelringer; 
nøkkelringer [pyntegjenstander eller anheng] av edelt 
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metall; nøkkelringer [splittringer med pynte- eller 
dekorative hemper]; perler til smykker; smykker; 
øredobber; veldedighetsarmbånd. 

  Klasse 16   Klistremerker; klistremerkebøker; klistremerkealbum; 
klistremerker [kontorrekvisita]; blyanter; penner; 
brosjyrer; bruksveiledninger; bøker; dagbøker; 
emballasjepapir; flygeblader; grafiske trykk; hefter; 
informasjonsskriv; kalendere; kort; kort for spesielle 
begivenheter; kladdebok; kontorrekvisita, unntatt 
møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; pennaler; 
plakater; postkort; notisbøker. 

  Klasse 18   Handlenett; bagasjemerker av metall; bagasjemerker 
av gummi; bager; bager for sport; handlevesker; 
kortmapper; kredittkortholdere; lommebøker; paraplyer; 
punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler; 
ryggsekker; reisetoalettveske; toalettvesker solgt 
tomme; kosmetikkvesker solgt tomme. 

  Klasse 25   Klær, skotøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Leker, spill, leketøy og moroartikler; spill; leker. 
  Klasse 36   Veldedighetsinnsamlinger. 
  Klasse 41   Kulturaktiviteter; idretts- og kulturaktiviteter; 

underholdning og kulturaktiviteter. 
 
(730) Innehaver: 

 KREFTFORENINGEN, Postboks 4    Sentrum, 0101 
OSLO, Norge 
UNG KREFT, Postboks 78 Sentrum, 0101 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 MYKE MULE MARI KRISTINE LILLESTØLEN, 

Grefsenveien 21C, 0482 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 321399 
(210) Søknadsnr.: 202204113 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.04.11 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Hamburgere; Grønnsaksburgere; Kyllingburgere; 

Kalkunburgere; Tofutartelett;Soyatartelett; 
Kjøttprodukter i form av burgere; Pommes frites; 
Pommes frites ivaffelform; Panerte/friterte kyllingbiter; 
Nuggets av revet potet; Løkringer; Fritertemozzarella-
fingre; Chips av lilla søtpotet; Søtpoteter, bearbeidet; 
Ostedipper;Melkebaserte sauser; Hvitløkspasta; 
Milkshake. 

  Klasse 30   Hamburgere innbakt i rundstykker; Sauser; Chilisaus; 
Ketchup; Grillsaus;Pepperrotsauser; Majoneser; 
Majonesbaserte sauser; Majonesbaserte 
smørepålegg;Majones- og ketchupbaserte 
smørepålegg; Trøffelkremsauser; Kryddersauser.  

  Klasse 43   Restauranttjenester; Fremskaffelse av mat og drikke 
gjennom et mobilt kjøretøy;Fremskaffelse av mat og 
drikke; Tilveiebringe mat og drikke i restauranter og 
barer. 

(730) Innehaver: 
 Burger Mansion AB, Harpsundsvägen 14, 12440 

BANDHAGEN, Sverige 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Burger Mansion AS, Kongens gate 28, 1530 MOSS, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.07.07 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 315154 
(210) Søknadsnr.: 202102646 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2021.05.03 

(540) Gjengivelse av merket 

TROMAS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 1   Lim for bruk i industrien; Lim [grunnings- og 
etterbehandlingsmidler; Brannsluknings- og 
brannhindringsmidler; Silikoner. 

  Klasse 3   Slipepapir; Rengjørings- og vaskemidler og 
substanser; Rengjøringsmidler og preparater; 
Rengjørings- og poleringsmidler.  

  Klasse 4   Motoroljer. 
  Klasse 6   Byggematerialer av metall; Armeringsmaterialer av 

metall for bygging; Beslag av metall for bygging; 
Metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
Beslagsdeler av metall for bygging; Slangeholdere av 
metall; Rør og slanger av metall; Stålslanger; Rørdeler 
av metall for trykkluftslanger; Muttere av metall; Skinner 
av metall; Metallkjeder; Plugger, stifter [isenkram]; 
Ståltråd; Festeklemmer for kabel eller rør av metall; 
Gjengede festeanordninger av metall; Spiker av metall; 
Skruer av metall; Kroker av metall; Dykkert; 
Metallstiger; Stillaser av metall; 
Oppbevaringsbeholdere, av metall; Stativer av metall; 
Kasser av metall.  

  Klasse 7   Elektroverktøy; Sager [maskiner]; Skrutrekkere, 
elektriske; Boremaskiner og deler; Kantslipere for ski, 
elektriske; Gulvslipere; Pneumatiske hammere; 
Elektriske hammere; Hydrauliske hammere; Roterende 
hammere, elektriske; Frese- og boremaskiner; 
Støvsugere; Høvelmaskiner, elektriske; Sakser, 
elektriske; Pumper [maskiner]; Pumper, elektriske; 
Elektriske vannpumper; Stålbørster [maskindeler]; 
Høytrykkspylere; Høytrykkskompressorer; Kullbørster 
[elektrisitet]; Hetter [maskindeler]; Drivreimer for 
maskiner; Gresstrimmere for hagebruk; Mekaniske 
gressklippere; Bensindrevne gressklippere; Elektriske 
blåsemaskiner for gressrester; Motorgressklippere 
[maskiner]; Sagbenker [maskindeler]; Slipeskiver for 
motordrevne sandblåsere; Slipeskiver for motordrevne 
slipemaskiner; Sliperundeller for motordrevne 
slipemaskiner; Støvsugerposer; Driller, elektriske; 
Borepatroner for elektriske driller; Borespisser for 
elektriske driller; Poleringsmaskiner og -apparater 
[elektrisk]; Kniver [maskindeler]; Elektriske kniver; 
Skjærekniver, elektriske; Hakkekniver, elektriske; 
Sagblader [maskindel]; Stempelsegmenter; 
Støvsugerslanger; Tromler, elektriske, for hageslanger; 
Avsponende metallbearbeiding maskiner; Løvblåser; 
Munnstykker for støvsugere; Elektriske limpistoler; 
Pneumatiske spikerpistoler; Naglepistoler 
[elektroverktøy]; Spikerpistoler, elektriske; 
Smeltelimpistoler; Kompressorer for maskiner; 
Kompressorer [maskiner]; Elektriske kompressorer; 
Stempler for kompressorer; Drivkjeder, andre enn for 
landkjøretøyer; Tromler, elektriske, for hageslanger; 
Lagerhus for maskiner; Trådhjul for motordrevne 
slipemaskiner; Valsemaskiner.  

  Klasse 8   Fugepistoler, ikke elektriske; muttertrekker; 
Skrutrekkere, ikke elektriske; Sliperedskaper; 
Hammerslipere; Hammere, håndbetjente; Hammere 
[redskap]; Fresere [redskap]; Kappsagblader; 
Håndredskaper til sliping; Kappøkser; Høvelblader; 
Sakser, håndbetjente; Spissmeisel [redskap]; Meisler 
[redskap]; Verktøybelter; Gressklippere [hånddrevne]; 
Gresskantsager, håndbetjente; Slipeverktøy, 
håndbetjente; Slipesteiner [hånddrevne]; Slipeverktøy 
og -instrumenter, håndbetjente; Slipestål; Sagblader 
[del av redskap]; Skrutvinger; Hjulmutternøkler; Filer; 

Hagesakser; Hageredskaper, håndredskap; 
Kappøkser; Økser; Kappøkser; Spader; Avbitere; 
Skruetvinger [håndverktøy]; Tennpluggnøkler. 

  Klasse 9   Lasermålingssystemer; Oppmålingsinstrumenter; 
Høyttalere; Batterikabler;  Batteritestere; Batteriladere; 
Batterier; Elektriske adaptere; Kontaktadaptere; 
Strømadaptere; Elektriske skjøteledninger; 
Vinkelmålere [måleinstrument]; Måleinstrumenter; 
Forbindelsesplugger; Brytere, elektriske; Personlig 
verneutstyr mot ulykker; Klær, fottøy og hodeplagg for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; Briller og 
masker for beskyttelse mot støv; Brannstiger.  

  Klasse 10   Hørselvern.  
  Klasse 11   Elektriske vifter; Varmluftsvifter; Elektriske 

vindusvifter; Ventilasjonsvifter; Lamper; Lampepærer; 
Lampekupler; Lamperør; Elektriske lamper; 
Belysningsapparater; Hodelykter.  

  Klasse 17   Gummilister for bruk hjemme; Klebebånd for 
industriformål; Tetningsmaterialer.  

  Klasse 18   Verktøybelter/-vesker solgt tomme; Verktøyvesker av 
lær [tomme]; Kofferter.  

  Klasse 19   Byggematerialer, ikke av metall; Stillaser, ikke av 
metall.  

  Klasse 20   Slangeholdere, ikke av metall; Muttere, ikke av metall; 
Kroker, ikke av metall; Kroker, ikke av metall; Stiger, 
ikke av metall; Oppbevaringsbeholdere, ikke av metall.  

  Klasse 21   Vaskesvamper. 
  Klasse 25   Bukseseler; Hansker [bekledning]; Skjorter; jakker; 

Bukser. 
  Klasse 35   Videresalg av ventilasjonsapparater; Videresalg av 

byggematerialer, av metall; Vidaresalg av 
byggematerialer, ikke av metall; Videresalg av 
håndholdte konstruksjonsverktøy; Videresalg av 
anleggsutstyr; Videresalg av materialer for 
varmeisolasjon og akustisk isolasjon; Videresalg av 
tetningsmaterialer. 

  Klasse 37   Slipe- og serviceverkstedtjenester; Verkstedtjenester 
for vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
Verkstedtjenester for sliping av sagblader, høvelstål, 
motorsagkjeder. 

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

STOCKHOLM, Sverige (SE) 
(750) Innehavers fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361, 

STOCKHOLM, SE 
 Innsiger: 
 Thomas Magnete GmbH, Innomotion Park 3, 57562, 

HERDORF, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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(111) Reg.nr.: 320995 
(210) Søknadsnr.: 202115000 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2022.03.21 

(540) Gjengivelse av merket 

cloudmax 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 18   Vesker og bagger. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(730) Innehaver: 
 NETTHANDELSGRUPPEN AS, Karenslyst allé 11, 

0278 OSLO 
 Innsiger: 
 On Clouds GmbH, c/o On AG, Pfingstweidstrasse 106, 

8005, ZÜRICH, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innehaveren har begjært merket slettet. Grunnlaget for 

innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken 
er hevet. 
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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.: 1148895 
(210) Søknadsnr.: 201302593 
(151) Reg.dato: 2012.12.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.12.28 

(220) Inndato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLARA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 prAna Living, LLC, 14375 NW Science Park Drive, 

OR97229 PORTLAND, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Textile fabric for the manufacture of clothing apparel. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1152686 
(210) Søknadsnr.: 201303863 
(151) Reg.dato: 2012.08.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.08.08 

(220) Inndato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Rovio Entertainment Corporation, P.O. Box 65, 02150 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; fire-extinguishing apparatus; 
video games for cellular telephones, laptops, consoles, 
tablet computers; electronic game programs; 
downloadable electronic game programs; electronic 
game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
game software; computer operating programs, 
recorded; computer programs; recorded computer 
software; computers; printers for use with computers; 
data-processing apparatus; programs for handheld 
game devices; film equipment; protective cases for 
telephones and laptops; dvd disks; compact discs; 
compact disc players; cd-roms; mouse mats; 
sunglasses; spectacles; eye-glass chains; spectacle 
cases; contact lenses; containers for contact lenses; 
wireless telephones, cellular telephones and parts and 

fittings therefor; mobile phone cases or casings; bags, 
covers, containers, carriers and holders for cellular 
telephones and laptops; headphones; ear phones; 
earphones and microphones/speaker-phones for use 
with mobile telephones; straps, cases for mobile 
telephones; stands for portable telephone; antenna 
caps for portable phone; batteries; battery boxes and 
cases; battery chargers; digital music downloadable 
from the internet; downloadable music files; abacuses; 
audio-visual teaching apparatus; binoculars; calculating 
machines; cameras, cinematographic cameras, and 
parts and fittings therefor; lenses for cameras; capacity 
measures; movies; animated cartoons; cassette 
players; electric door chimes; electronic pocket 
translators; fire alarms; flashlights; frames for 
photographic transparencies; heat regulating 
apparatus; juke boxes; optical lenses; letter scales; life 
belts; life jackets; life rafts; electric locks; magnetic data 
carriers; magnetic encoded cards; magnetic encoders; 
magnets; magnifying glasses; measuring apparatus, 
devices and instruments; microphones; microscopes; 
neon signs; notebook computers; electronic pens; 
gramophone records; photocopiers; hand-held 
calculators; projection apparatus; projection screens; 
radios; record players; remote-control apparatus; rulers 
(measuring instruments); scales; smart cards; smoke 
detectors; plugs, sockets and other contacts; sound 
recording apparatus; gramophone records; sound-
reproducing apparatus; sound transmitting apparatus; 
telephones apparatus, receivers, transmitters, wires; 
telescopes; television apparatus; temperature 
indicators; theft prevention installations, electric; 
thermometers; thermostats; video cassettes, video 
game cartridges; video discs; videotapes; video 
screens; video recorders; word processors; audio and 
visual apparatus with sing along devices; pagers, and 
parts and fittings therefor; pager cases or casings; call 
indicators for telephones, mobile telephones and 
pagers; masks worn over the eyes to shield off lights; 
electronic diaries; bells (warning devices); alarms; bar 
code readers; barometers; buzzers; electric buzzers; 
processors (central processing units); integrated-circuit 
chips; chronographs (time recording apparatus); 
computer keyboards; computer memories; computer 
peripheral devices; acoustic couplers; couplers [data 
processing equipment]; optical data media; optical 
disks; disks (magnetic); divers' apparatus; divers' 
masks; diving suits; electronic notice boards; electronic 
pens (visual display units); eye glass cords; eye-pieces; 
eye-shades; facsimile machines; filters [photography]; 
floppy disks; head cleaning tapes; hygrometers; 
integrated circuits; intercommunication apparatus; 
electric couplings; invoicing machines; lens hoods; 
magnetic tape units (for computers); magnetic tapes; 
measuring spoons; metronomes; microprocessors; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); mouse (data processing equipment); optical 
fibres; optical glass; optical lenses; parking meters; 
protractors; radiotelegraphy sets; radio telephones; 
scanners [data processing equipment]; 
semiconductors; photography slides; sound recording 
films; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; 
telegraph wires; fax apparatus; teleprinters; 
teleprompters; teleprinters; ticket dispensers; 
transmitting sets (telecommunication); transmitting sets 
(telecommunication); vacuum gauges; video screens; 
video telephones; video recorders; whistle alarms; 
earplugs for divers; egg timers; goggles for sports; 
protective helmets for use in sports; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
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metronomes; electronic publications (downloadable); 
personal stereos; satellites for scientific purposes; wrist 
rests for use with computers; electronic circuits and cd-
roms which enable the recording of automatic playing 
programme for the use of electronic musical 
instruments; memory cards for consumer video game 
apparatus. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks; booklets and manuals; books; 
periodicals; printed publications, newspapers, press 
releases and magazines; calendars; children's books; 
comic books; address books; brag; appointment books; 
guest books; recipe books; diaries; albums; coin 
albums; writing pads; notepads; notebooks; colouring 
and activity books; book covers; bookmarks; blotters; 
bookends; photograph albums; mats for framing 
paintings, pictures or photographs; photograph stands; 
paper coasters; paintings; erasers; wrappers; packing 
paper; wrapping paper and wrapping materials; gift 
wrap; boxes of cardboard or paper; gift boxes of 
cardboard; invitations; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; gaming 
magazines; paper serviettes; toilet paper; paper towels; 
paper handkerchiefs; facial blotting papers; tissues of 
paper for removing make-up; paper party decorations; 
paper cake decorations; paperback books; modelling 
clay; paperweights; pencil sharpeners; electric pencil 
sharpening machines; paper clips; paperweights; 
thumb tacks; drawing pins; writing requisites; pens; 
pencils; fountain pens; ball-point pens; nibs; pencil 
holders; pencil stands; refills for pens and writing 
instruments; pencil leads; coloured pencils; crayons; 
pencil boxes and cases; artists' water colours; pastels; 
drawing materials, drawing boards, drawing pens and 
drawing instruments; drawing sets; canvas for painting; 
letter trays and racks; letter racks; loose-leaf binders; 
paper knives (office requisites); letter openers; electric 
letter openers; adhesive tapes and adhesive tape 
dispensers; pictures; stencils; picture story books; 
graphic reproductions; portraits; posters; lithographs; 
postcards; greeting cards; musical greetings cards; 
ringbinders; rubber stamps; stamps and seals; holders 
and cases for stamps and seals; stamp pads; ink pads; 
inks; sketchbooks; paper stapling machines; pastes 
and glues for stationery and household purposes; 
ornaments and decoration made of paper and/or 
cardboard; erasers; erasing fluid; correcting fluids 
(office requisites); paper articles; document briefcases 
and folders; index cards; files; sticker albums; stickers; 
franking stamps; cards; trading cards; baggage tags; 
paper models; autograph books; stamp and coin 
albums; plastic bags for general use; plastic party bags; 
paper bags; paper lunch bags; bags for microwave 
cooking; paper coffee filters; cling film for household 
use; paper envelopes, writing paper; drawing paper; 
copying paper; writing cases; paper table covers; table 
covers of plastic; bibs of paper; paper flags; paper 
banners; protective jackets for notebooks; easels; place 
mats and coasters of paper or cardboard; chalkboards; 
chalk; wipe-on wipe-off boards; file shredding 
machines; plastic coating machines and apparatus; 
passport holders, checkbook holders; paper money 
holders; photo holders; decorations of paper for lunch 
boxes or foodstuffs; paper tapes and cards for 
recording computer programs; maps; inking ribbons; 
drawing pins; tickets; typewriters; paper cutters; 
signboards of paper or cardboard; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns for 
costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; removable 
tattoos; letter racks. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 

animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
parasols, umbrellas and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; bags, sporting bags; bath bags; book 
bags; diaper bags; duffel bags, shoe bags; toilet bags; 
suit carriers being travelling bags; bum-bags; multi-
purpose carrying cases, weekend bags; work bags; 
haversacks; rucksacks; purses and wallets; suitcases; 
pouches; attaché cases; shopping bags; bands of 
leather; shoulder belts; belts; business card holders, 
collars for animals or pets; key cases; laces made of 
leather or imitations of leather; vanity cases; muzzles; 
school satchels; straps; suitcase handles; travelling 
sets; travelling trunks; umbrella covers; umbrella 
handles; walking stick seats; suitcase belts; address 
tags for luggage, beach bags; briefcases; boxes and 
cases, of leather or leatherboard; handbags; thongs; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for 
shopping; bags for school; tool bags of leather or 
imitations of leather [empty]; valises; game bags; bags, 
envelopes and pouches of leather for packaging; 
furniture coverings of leather or imitations of leather; 
handbag frames; sling bags for carrying infants; 
wheeled shopping bags, rucksacks, sports bags and 
suitcases; card holders and cases; cardboard trunks 
and cases; chain mesh purses, not of precious metal; 
clutch purses; change purses; cosmetic purses; 
evening purses; leather purses; purses, not of precious 
metal; bands/belts for lunch boxes and household or 
kitchen containers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; aprons; beachwear; 
swimwear, swimsuits; sportswear; waterproof clothing; 
gloves; mittens; belts; clothing for children, men and 
women; articles of clothing for babies; bibs, not of 
paper; underwear; sleep wear and pajamas; bathrobes; 
braces; hats, caps, sun visors, berets; bathing and 
shower caps; muffs; ear muffs; neckwear; ties; cravats; 
bow ties; socks and stockings, panty hoses; garter 
belts, suspenders for knee-length socks and tights; 
shoes, sports shoes, slippers, beach shoes; 
masquerade costumes; working sleeves; bandanas 
[neckerchiefs]; bath sandals; bath slippers; ski boots; 
boots; braces for clothing (suspenders); brassieres; 
breeches [for wear]; camisoles; coats; cuffs; fur stoles; 
headbands [clothing]; jackets [clothing]; jerseys; 
sweaters; knitwear [clothing]; outer clothing; overcoats; 
long pants; parkas, sandals; scarves; shawls; shirts; 
slips [undergarments]; smocks; spats; boots for sports; 
sports jerseys; suits; long pants; uniforms; wet suits for 
water skiing; wristbands (clothing); gymnastics shoes; 
clothing for gymnastics; sashes for wear; tracksuits, 
trousers, jeans, singlets, skirts, blouses; winter overalls, 
gowns, trainers, half-boots, non-slip slippers; capes; 
cloth bibs; leggings; beach robes; dresses; jackets; 
leotards; overalls; ponchos; rainwear; shorts; sweaters; 
sweatshirts; pants for babies; beach clothes; shoes 
(welts for); clothing made of imitation leather; clothing 
of leather; collar covers, collars (clothing), detachable 
collars; corsets [underclothing]; cyclists' clothing; 
football boots and shoes; paper clothing; pockets for 
clothing; ready-made linings (parts of clothing); saris; 
helmet hats; sports shoes; underwear (anti-sweat); 
bodies (undergarments); clogs; waistcoats; uniforms; 
briefs; top-hats; togas; non-slipping devices for boots 
and shoes; motorcycle clothing; leggings; hoods 
(clothing); heels; heelpieces for boots and shoes; ankle 
boots; gymnastic shoes; galoshes; garters; furs 
(clothing); foot muffs, not electrically heated; t-shirts; 
sleeveless bodices; hooded sweatshirts; fleece 
pullovers; loungewear; long-sleeved tops; zip up 
jackets; jogging bottoms; fleece tops; knitted fleece 
hats; fashion headwear; thongs; plush slippers; plush 
carnival hats. 

  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
christmas trees; toys; dolls; puppets; plush toys; dolls, 
of fabric; teddy bears; toy figures and play sets; action 
figures and accessories therefor; toys as attachments 
to cellular telephones, pens or key fobs; bathtub toys; 
ride-on toys; gymnastic and sporting articles; balls and 
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balloons; yo-yos; balls for games; playing balls; 
playground balls, soccer balls, baseballs; volley balls; 
rubber balls; decorations for christmas trees; toy 
vehicles; electric vehicles (toys); surf boards; snow 
boards; roller-skates; ice skates; skateboards; air 
pistols (toys); backgammon games; bells for christmas 
trees; billiard balls; billiard tables; building blocks [toys]; 
board games; chess sets; cherckerboards; explosive 
bonbons [christmas crackers]; skating boots with 
skates attached; bowling apparatus and machinery; 
building games; candle holders for christmas trees; 
checkerboards; draughts sets; chess sets; 
chessboards; christmas trees of synthetic materials; 
conjuring apparatus; explosive bonbons [christmas 
crackers]; cups for dice; darts; dice; dolls'beds; doll 
costumes; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; 
checkerboards; draughts sets; dumb-bells; elbow 
guards (sport articles); chest expanders [exercisers]; 
fairground ride apparatus; dolls' feeding bottles; fish 
hooks; fishing tackle; swim fins; floats for fishing; flying 
discs (toys); automatic games; bats for games; 
apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with television receivers only; 
electronic game equipment for video games, namely 
handheld video games other than those connected to 
separate display devices or film screens; golf bags; golf 
clubs; golf gloves; gloves for games and sports; 
practical jokes [novelties]; kite reels; kites; knee guards 
(sport articles); mah-jong; marbles for games; 
marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
(toys); model vehicles; parlor games; percussion caps 
[toys]; toy pistols; rackets; rattles (playthings); ring 
games; rocking horses; roller-skates; sailboards; skis; 
sleighs (sports articles); snow sleds; soap bubbles 
[toys]; spinning tops (toys); spring boards (sporting 
articles); stationary exercise bicycles; swimming pools 
(play articles); swim fins; swings; tables for table tennis; 
toys for pets; water skis; play articles for swimming, 
water games, sports and activities; beach balls; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
bags especially designed for skis and surfboards; bingo 
card; butterfly nets; game cards; confetti; in-line roller 
skates; kaleidoscopes; masts for sailboards; landing 
nets for anglers; radio-controlled toy vehicles; roulette 
wheels; snow globes; snowshoes; game cards; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
amusement apparatus for use in arcades; stand alone 
video output game machines; coin or counter operated 
arcade games; pinball game machines; electronic 
hand-held game units; non-electric handheld skill 
games; game equipment sold as a unit for playing a 
board game, a card game, a manipulative game, a 
parlor game, a parlor-type computer game, an action 
type target game; puzzles; paper party hats; paper face 
masks; masquerade and halloween masks; water-
squirting toys; dart boards; surfboards; swimming floats 
for recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; swim boards for recreational use; 
swim fins; toy zip guns; toy bakeware and cookware; 
toy banks; toy snow globes; boxing gloves; ice hockey 
sticks; christmas stockings; catapults: parts and 
accessories for consumer video game apparatus; 
equipment for games adapted for use with a television 
receiver; water-wings; floats for bathing and swimming; 
video game machines; controllers and joysticks for 
consumer video game apparatus; bean bags. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; breakfast cereals; 
biscuits; cake powder; edible decorations for cakes; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
preparations for making cakes; malt for food; soybean 
malt; malt biscuits; rice cakes; sweets and candies; 
sugar confectionery, candy bars; candy mints; 
chocolate confectionery; chocolate; chocolate 
beverages with milk; beverages based on chocolate; 
confectionery for decorating christmas trees; cocoa 

based products; coffee beverages; coffee beverages 
with milk; coffee flavourings; mixtures and preparations 
for use as substitutes for coffee; coffee and coffee 
based beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley leaf tea; cookies; 
popcorn; flavoured popcorn; flaked corn; confectionery 
chips; ices; curry; capers; custard; custard mixes and 
powder; flakes (grain products) flavourings, other than 
essential oils; confectionery ices; fruit jellies; 
gingerbread; syrup; infusions; ketchup; liquorice; 
lozenges; meat pies; meat tenderizers for household 
purposes; pancakes; pastilles (confectionery); pastries; 
corn chips; tortillas; pepper; pizzas; puddings; ravioli; 
royal jelly for human consumption; thickener for 
foodstuffs; wasabi paste; soy sauce; pastas, noodles 
and vermicelli; sushi; vanilla; waffles; frozen yoghurt; 
frozen confections; pretzels; snack foods; almond 
confectionery; aromatic preparations for food; binding 
agents for ice cream [edible ices]; buns; cakes; sweets 
(candy); chewing gum, not for medical purposes; 
cornmeal; crackers; crisp snack food products; 
crispbread; prepared savoury foodstuffs in the form of 
snack foods; flour based savory snacks; snacks made 
from cereals; edible ices; golden syrup; ice, natural or 
artificial; macaroni; marzipan; mayonnaise; oatmeal; 
peppers [seasonings]; pies; relish; rusks; cooking salt; 
sandwiches; tomato sauce; seasonings; sorbets; 
spaghetti; tarts; wheat flour; salad dressings; meat 
gravies; fruit sauces; ice cream cones; canned pasta 
foods; dessert puddings; corn snacks (other than 
confectionery). 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages; ales; 
alcoholic and non-alcoholic beer; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic 
drinks; de-alcoholised wines; pineapple juice 
beverages; non-alcoholic aperitifs; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; concentrates for making fruit 
juices and fruit drinks; fruit nectars [non-alcoholic]; 
whey beverages; substances for making aerated water; 
extracts of hops for making beer; non-alcoholic honey-
based beverages; ginger ale; ginger beer; isotonic 
beverages; iced fruit beverages; powders for making 
effervescent drinks; drinking water; vegetable juices; 
preparations for making mineral water; cola; cola 
drinks; kavassi (non-alcoholic drink); spring water; lithia 
water; preparations for making liqueurs; lemonades; 
milk of almonds (beverage); peanut milk (soft drink); 
malt beer; malt-based preparations for making 
beverages; milk of almonds; flavoured waters; beer 
wort; frozen fruit drinks; pilsner beer; tablets for making 
effervescent drinks; table waters; bottled water; grape 
juices; unfermented grape must; sarsaparilla [soft 
drink]; seltzer water; shandy; cider [non-alcoholic]; soda 
water; sorbets (beverages); stout; sports drinks; 
essences for making beverages; vegetable juices 
[beverages]; soft drinks; syrups for making soft drinks. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; providing games, 
images, films, music and sound for handheld game 
devices, for video game machines in arcades, for video 
game apparatus, providing games, images, films, 
music and sound via a telecommunications network 
and via mobile phone-enabled updates; organization, 
management or arrangement of video game events; 
rental of consumer video game apparatus and arcade 
video game machines; rental of handheld game 
devices; educational and instruction services relating to 
arts, crafts, sports or general knowledge; movie 
showing, movie film production, or movie film 
distribution; providing information on program listing of 
television broadcasting; providing internet sites with 
information on entertainment; in the television 
entertainment sector; entertainment services in 
connection with the creation, development and 
production of films, animations or animated films; 
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providing pre-recorded, non-downloadable digital music 
via mp3 websites on global computer networks, on the 
internet, and via mobile phones and wireless electronic 
communication devices; non-downloadable music from 
the internet, via wireless electronic communication 
devices; amusements; amusement parks, theme parks; 
amusement arcade services; organization, production 
and presentation of shows, concerts, live 
performances, theatrical performances, exhibitions, 
sports competitions, sporting and cultural activities; 
cabaret and variety activities, film studios, 
discotheques; club services; publication of books, texts, 
magazines, newspapers and periodicals; library 
services; providing facilities for entertainment, concerts, 
shows, performances, sports, games, recreational and 
cultural activities; provision of information relating to 
education, entertainment, amusement, recreation, 
sports and culture; television and radio entertainment; 
film and video production; rental of cine-films, motion 
pictures, video tapes, laser discs, video discs and 
digital versatile (video) discs; rental of sound 
recordings; rental of show and stage scenery; nursery 
schools; games rooms and parlours; organisation of 
beauty contests; circuses; correspondence courses; 
entertainer services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; gaming services; 
physical education; providing museum facilities 
(presentation, exhibitions); operating of lotteries; 
orchestra services; party planning (entertainment); 
scriptwriting services; theatre productions; zoological 
gardens; digital imaging services; electronic desktop 
publishing; game services provided on-line from a 
computer network; interpretation [sign language]; 
vocational guidance (education or training advice); 
microfilming; music composition services; night clubs; 
providing karaoke services; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of 
electronic books and journals on-line; videotaping 
(production); bowling alleys; batting stadium or dome 
for baseball (games); showing of movies on-line. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation and catering for 
guests; restaurants; cafeterias; cafés; bars; canteens; 
outside catering; self-service restaurants; snack bars; 
cocktail lounges; providing information relating to foods 
and beverages; provision and reservation of temporary 
accommodation and lodging facilities, hotels, motels, 
boarding houses and the provision of information 
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés, 
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges 
installed with audio and visual apparatus with sing 
along devices; child-care services; day-nurseries; 
tourist homes; bar services, arranging of wedding 
receptions; providing facilities for exhibitions. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1250128 
(210) Søknadsnr.: 201506779 
(151) Reg.dato: 2014.12.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.12.08 

(220) Inndato: 2015.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTIPLUS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Douglas Technical Limited, Finch House, 24 Finch 

Road, IM12PS DOUGLAS, ISLE OF MAN, 
Storbritannia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Procurement services for the wood-based panel and 

flooring industry, including companies producing, 
processing or selling timber, the paper producing, 
processing and selling industry and companies 
producing, processing or selling chemicals used in the 
aforementioned industries in connection with producing 

and/or processing wood-based panels, wood-based 
flooring and paper; purchasing of goods and services 
for the wood-based panel and flooring industry, 
including companies producing, processing or selling 
timber, the paper producing, processing and selling 
industry and companies producing, processing or 
selling chemicals used in the aforementioned industries 
in connection with producing and/or processing wood-
based panels, wood-based flooring and paper; 
procurement of industrial plant and machinery for the 
wood-based panel and flooring industry, including 
companies producing, processing or selling timber, the 
paper producing, processing and selling industry and 
companies producing, processing or selling chemicals 
used in the aforementioned industries in connection 
with producing and/or processing wood-based panels, 
wood-based flooring and paper; procurement of 
production-line equipment and machinery for the wood-
based panel and flooring industry, including companies 
producing, processing or selling timber, the paper 
producing, processing and selling industry and 
companies producing, processing or selling chemicals 
used in the aforementioned industries in connection 
with producing and/or processing wood-based panels, 
wood-based flooring and paper; procurement of 
components, parts, fittings and accessories for 
industrial plant and machinery for the wood-based 
panel and flooring industry, including companies 
producing, processing or selling timber, the paper 
producing, processing and selling industry and 
companies producing, processing or selling chemicals 
used in the aforementioned industries in connection 
with producing and/or processing wood-based panels, 
wood-based flooring and paper; procurement of 
components, parts, fittings and accessories for 
production-line equipment and machinery for the wood-
based panel and flooring industry, including companies 
producing, processing or selling timber, the paper 
producing, processing and selling industry and 
companies producing, processing or selling chemicals 
used in the aforementioned industries in connection 
with producing and/or processing wood-based panels, 
wood-based flooring and paper; advisory, consultancy 
and information services for the wood-based panel and 
flooring industry, including companies producing, 
processing or selling timber, the paper producing, 
processing and selling industry and companies 
producing, processing or selling chemicals used in the 
aforementioned industries in connection with producing 
and/or processing wood-based panels, wood-based 
flooring and paper; all of the aforementioned services 
not relating to transmission belts and their parts and 
accessories and conveyor belts and their parts and 
accessories. 
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(111) Reg.nr.: 1488098 
(210) Søknadsnr.: 201912384 
(151) Reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.09.13 

(220) Inndato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Swirlds, Inc., 3400 N. Central Expressway, Suite 470, 

TX75080 RICHARDSON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software platforms for distributed 
consensus computing; computer application software 
for distributed ledger based platforms, namely, software 
for using a consensus engine incorporating distributed 
ledger technology for cryptographically securing data; 
all of the foregoing limited to the field of cryptocurrency 
or distributed consensus computing. 

  Klasse 35   Promoting public awareness of distributed ledger 
technology. 

  Klasse 36   Issuance of tokens of value, namely, cryptocurrency 
tokens, virtual currency tokens, and digital tokens. 

  Klasse 41   Educational services, namely, providing training in the 
fields of computer software and distributed ledger 
technology. 

  Klasse 42   Providing information about distributed ledger 
computing, via a website; software as a service (SAAS) 
services featuring software for distributed ledger 
technology, cryptocurrency, virtual currency, and digital 
tokens; platform as a service featuring computer 
software platforms for distributed ledger technology and 
authenticating, facilitating and processing data in the 
fields of cryptocurrency, virtual currency, and digital 
tokens; providing non-downloadable software for 
cryptocurrency, virtual currency, and digital tokens for 
use by members of an online community via a global 
computer network; providing information in the fields of 
computer software and distributed ledger technology. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1568955 
(210) Søknadsnr.: 202100138 
(151) Reg.dato: 2020.11.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.11.11 

(220) Inndato: 2021.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Supercell Oy, Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Chains of common metal; statuettes of common 
metal; non-electric locks of metal; trophies of common 
metal; nameplates of common metal; metal rings for 
keys. 

  Klasse 9   Computer software and computer game software; 
downloadable computer software and computer game 
software; data storage media; game software adapted 
for use with television receivers; bags, cases and 
sleeves for storing and carrying telephones, computers, 
headphones and cameras; covers for mobile phones, 
portable computers and tablets; headphones; 
decorative magnets; belts and straps for telephones, 
computers, headphones and cameras; electric power 
units. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; computer game instruction 
manuals; writing paper and envelopes; packing paper, 
wrapping paper and packaging materials; cardboard 
boxes; pens, erasers; paper; figures made of paper; 
paper bags; sticker albums, stickers; collectable cards, 
trading cards. 

  Klasse 18   Bags; all-purpose sport bags; carry-all bags; leather 
bags, suitcases and wallets; shoulder bags; textile 
shopping bags; hand bags; luggage bags; school bags. 

  Klasse 20   Furniture; sculptures made of plastic; mobiles being 
decorative articles; storage boxes made of wood; 
baskets, not of metal; trophies of plastic; nameplates, 
not of metal; figures made of plastics. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; mugs; 
bottles and vacuum bottles; statues of china or glass; 
beverage glassware; candlesticks; candle rings; works 
of art made of glass; coupes and vases; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat shirts, 
shirts, blouses, vests; jeans, pants, shorts; underwear, 
sportswear; socks; coats, jackets, suits; skirts; scarves; 
gloves, mittens; bathing suits, pajamas, negligee robes, 
bathrobes; caps and hats. 

  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; barrettes [hair-
slides], hair pins, and hair ties; hat pins; button badges 
and pins; trimmings for clothing; shoe ornaments, not of 
precious metal; brassards; buttons; belt buckles. 

  Klasse 28   Electronic games; hand-held units for playing 
electronic games; action skill games; action figures as 
toys; toys, games and playthings; board games; game 
cards; play sets for action figures; game cards and 
playing cards; soft dolls; plush toys; stuffed toys, water 
toys, wooden toys, toys made of plastics; children's 
multiple activity toys; puzzles; balloons; bags, cases 
and sleeves for storing and carrying apparatus for 
games. 

  Klasse 41   Electronic game services; providing on-line computer 
games; on-line gaming services; providing on-line 
computer games, multi-player matching services, and 
on-line entertainment in the nature of tournaments, 
cyber or virtual sports leagues and games shows; 
providing information on-line relating to computer 
games; provision of games by means of a computer 
based systems; providing interactive social games in a 
virtual environment; providing entertainment 
information relating to computer games via information 
network; entertainment services; sporting and cultural 
activities; organising of competitions; providing 
computer games and gaming services through an 
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internet website portal; organising and conducting 
video and computer game matches and tournaments; 
organising of electronic sports events. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1569800 
(210) Søknadsnr.: 202100241 
(151) Reg.dato: 2020.10.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.10.30 

(220) Inndato: 2021.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGSAFE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 

CUPERTINO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Leather cases; leather wallets; leather credit card 
cases; leather pouches. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1578996 
(210) Søknadsnr.: 202102867 
(151) Reg.dato: 2020.12.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.12.01 

(220) Inndato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

KTM 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 EMERSON VULCAN HOLDING LLC, 8000 West 

Florissant Avenue, WI63136 ST. LOUIS, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Valves of metal, other than parts of machines; metal 
pipe connectors and metal valve tap connectors; metal 
pipe joints and metal connectors for valve actuators 
and pipe joints. 

  Klasse 7   Valves and valve taps being parts of machines; 
machine parts, namely, valve diaphragms and valve 
seats; manual, pneumatic, and hydraulic valve 
actuators; valve moving mechanisms, namely, manual, 
pneumatic, and hydraulic valve operators. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1589755 
(210) Søknadsnr.: 202105849 
(151) Reg.dato: 2021.03.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.03.05 

(220) Inndato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SLV GmbH, Daimlerstrasse 21-23, 52531 ÜBACH-

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

STAVANGER, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Electric and electronic control apparatus for lamps, 
lights and lighting installations; power supply units for 
lamps, lights and lighting installations; electrified rails 
for mounting electric lights; none of the aforementioned 
goods for guiding, housing or tying cables. 

  Klasse 11   Lighting devices; line-operated lights; lighting 
apparatus and installations; spotlights; electric lamps 
including light sticks; in-ground spotlights; projector 
lamps; decorative lighting objects (decorative lighting); 
outdoor lighting; lights; lamps; parts of lighting 
apparatus and installations, in particular lights, 
luminaire parts; indoor and outdoor lighting installations 
and systems composed thereof; chandeliers; floor 
lamps; wall lamps; none of the aforementioned goods 
for guiding, housing or tying cables. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1590598 
(210) Søknadsnr.: 202106153 
(151) Reg.dato: 2021.01.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.01.08 

(220) Inndato: 2021.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SUNTAT Europe GmbH, Wattstrasse 2-10, 68199 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations for 
medical purposes; chemical preparations for medical 
and veterinary purposes; chemical reagents for medical 
or veterinary purposes; medicated preparations for 
beauty care and body care; nutritional supplements for 
medical and veterinary purposes; nutritional 
supplements for dietetic use; nutritional supplements; 
medical preparations for slimming purposes; food for 
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babies; dental preparations and articles; tooth filling 
material; dental wax; adhesives for dental use and 
material for repairing teeth; sanitary preparations for 
medical purposes; feminine hygiene products; plasters; 
materials for dressings; diapers for pets; adult diapers; 
babies' diapers of cellulose or paper; vermin destroying 
preparations; herbicides, fungicides, preparations for 
destroying rodents; deodorants, other than for human 
beings or for animals; air purifying preparations; air 
deodorizing preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated soap; 
disinfectant soaps; antibacterial hand lotions. 

  Klasse 29   Meat; poultry; poultry substitutes; poultry salads; 
extracts of poultry; deep-frozen poultry; processed 
poultry; fresh poultry; preserves of poultry; cooked 
poultry; roast poultry; frozen poultry; poultry, not live; 
frozen meals consisting primarily of poultry; pieces of 
chicken for use as a filling in sandwiches; ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of 
poultry; game; meat extracts; fruit salads; fruits, tinned; 
prepared fruit; fruit, preserved; pickled fruits; frozen 
fruits; dried fruit; glazed fruits; candied fruit; cooked 
fruits; mixtures of fruit and nuts; vegetable salads; 
peeled vegetables; vegetables, processed; pickled 
vegetables; vegetables, dried; vegetables, preserved; 
preserved vegetables; frozen vegetables; freeze-dried 
vegetables; pre-cut vegetables; prepared vegetable 
dishes; vegetable stock; salted vegetables; prepared 
vegetable products; vegetable extracts for food; 
vegetable juice concentrates for food; jellies for food; 
jellies for food; jams; compotes; eggs; milk; milk 
products; fish, seafood and molluscs; dairy products 
and dairy substitutes; birds eggs and egg products; 
edible oils and fats; processed fruits and vegetables 
(including nuts, pulses) as well as processed fungi; 
prepared dished consisting primarily of pulses; 
processed pulses; soups and stocks, meat extracts; 
prepared insects and larvae; sausage skins and 
imitations thereof; albumen for culinary purposes; 
alginates for culinary purposes; aloe vera prepared for 
human consumption; broth concentrates; croquettes; 
edible birds' nests; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; gelatine; isinglass for food; 
lecithin for culinary purposes; pectin for culinary 
purposes; pollen prepared as foodstuff; rennet; seeds, 
prepared; silkworm chrysalis for human consumption; 
tahini [sesame seed paste]; toasted laver; seaweed 
extracts for food; meat; prepared meat; processed 
meat products; processed fish; processed seafood; 
escargots; prepared dishes consisting principally of 
meat; processed potatoes; all aforementioned goods (if 
possible) also frozen or rather preserved, sterilized or 
homogenized. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; cereal preparations; bread; pastries; truffles 
[confectionery]; candy coated confections; 
confectionery items coated with chocolate; flour 
confectionery; prepared desserts [confectionery]; 
chocolate candies; snack foods consisting principally of 
confectionery; chocolate confectionery containing 
pralines; non-medicated confectionery in jelly form; 
chocolate for confectionery and bread; edible ices; 
sugar; honey; golden syrup; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces [condiments]; spices; ice for 
refreshment; ready-to-serve meals, mainly consisting of 
pasta; rice-based prepared meals; prepared meals 
containing [principally] pasta; prepared meals in the 
form of pizzas; prepared meals containing [principally] 
rice; prepared meals containing [principally] pasta; dry 
and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of 
rice; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of pasta; cereal-based snack food; cereal-
based snack food; cereal-based snack food; snack 
food products made from potato flour; snack foods 
prepared from maize; snacks manufactured from 
muesli; cereal-based snack food; snack food products 
made from rusk flour; snack food products made from 
maize flour; rice-based snack food; snack food 
products made from potato flour; snack food products 

made from cereal starch; snack foods made of whole 
wheat; sesame confectionery; sesame seeds 
[seasonings]; sesame paste; tortilla snacks; snack 
foods consisting principally of bread; snack foods 
consisting principally of extruded cereals; cheese 
flavored puffed corn snacks; ready to eat savory snack 
foods made from maize meal formed by extrusion; 
biscuits; dumplings; pâtés en croute; farinaceous foods; 
sandwiches; pizzas; spring rolls; salts, seasonings, 
flavourings and condiments; bakery goods; chocolate; 
cakes; tarts; sweetmeats [candy]; chocolate bars; 
chewing gum; muesli bars; custards [baked desserts]; 
puddings; dessert souffles; dessert mousses 
[confectionery]; instant dessert puddings; prepared 
desserts [pastries]; prepared desserts [chocolate 
based]; rice-based pudding dessert; sugars, natural 
sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; 
ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; coffee, 
teas and cocoa and substitutes therefor; processed 
grains, starches, and goods made thereof, baking 
preparations and yeasts; aromatic preparations for 
food; propolis; capers; cheeseburgers [sandwiches]; 
cream of tartar for culinary purposes; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; 
food flavourings, other than essential oils; gluten 
additives for culinary purposes; gluten prepared as 
foodstuff; ham glaze; binding agents for ice cream; 
linseed for culinary purposes [seasoning]; malt extract 
for food; maltose; meat tenderizers for household 
purposes; mint for confectionery; powders for making 
ice cream; royal jelly; sausage binding materials; sea 
water for cooking; preparations for stiffening whipped 
cream; sushi; thickening agents for cooking foodstuffs; 
wheat germ for human consumption; all 
aforementioned goods (if possible) also frozen or rather 
preserved, sterilized or homogenized. 

  Klasse 31   Sowing seeds; seeds for planting; fresh fruits and 
vegetables; garden herbs, fresh; natural plants; flowers; 
fresh onions; seedlings; live animals; beverages for 
pets; malt; live animals, agricultural and aquacultural 
crops, horticultural and forestry products; foodstuffs 
and fodder for animals; bedding and litter for animals; 
animal fattening preparations; aromatic sand [litter] for 
pets; lime for animal forage; litter peat; residue in a still 
after distillation; sanded paper [litter] for pets; potatoes, 
fresh; fresh edible mushrooms. 

  Klasse 32   Mineral water [beverages]; aerated water; non-
alcoholic beverages; fruit drinks; juices; syrups for 
beverages; preparations for making beverages; beer 
and brewery products; non-alcoholic beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); raki [traditional 
turkish alcoholic beverage]; whisky; liqueurs; alcoholic 
cocktails. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; retail, wholesale and 
mail order services, also provided on the internet and 
teleshopping programs in the fields of foodstuffs, luxury 
items, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, 
health food shop articles, pharmacy articles, cosmetic 
articles, goods for the health sector, namely dietetic 
preparations and nutritional supplements; compilation 
of the aforementioned goods for others [other than 
transport] for demonstration purposes; demonstration 
of goods in communication media for retail services; 
import and export agency services; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of companies on the internet and other 
media; publication of printed matter [including in 
electronic form] for advertising purposes; direct 
marketing; direct advertising; preparation of 
advertisements; preparation of advertisements for 
others; radio advertising; publication of publicity texts; 
layout services for advertising purposes; marketing; 
public relations services; online advertising on a 
computer network; outdoor advertising; dissemination 
of advertising matter for others; distribution of 
advertising material; dissemination of advertising for 
others via the internet; writing of publicity texts; sales 
promotion for others; advertising by mail order; 
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distribution of advertising material [leaflets, flyers, 
printed matter, samples]; demonstration of goods for 
advertising purposes; demonstration of goods and 
services; arranging and conducting of advertising 
events; sponsorship search; promotion through 
sponsorship; provision of commercial and business 
contact information for advertising purposes; 
advertisement for others on the internet; rental of 
advertising space, also provided on the internet; 
auctioneering, also provided on the internet; business 
management consultancy for others, also in the context 
of e-commerce; arranging of commercial and business 
contacts, also on the internet; administrative order 
processing; preparation of price and statistical 
information on industry and commerce; providing 
information on organizational and business 
management issues in the context of retail services; 
providing information on advertising markets; provision 
of information [information] to consumers in commercial 
and business matters [consumer advice]; rental of 
vending machines; rental of sales stands; planning, 
arranging and conducting of measures for attracting 
customers and customer loyalty initiatives, in particular 
mailing programs, discount schemes, voucher 
programmes and/or incentive schemes; operation of 
promotional competitions and games as advertising 
initiatives; operation of incentive and loyalty schemes 
as customer loyalty initiatives for marketing purposes; 
attracting customers and customer care by mail order 
advertising; call centre services, namely service 
support via hotlines within the framework of 
administrative order processing, the receiving of 
customer inquiries and/or complaints by telephone; 
organizational consultancy via call centre; service 
support via call centre hotlines, namely service support 
via hotlines within the framework of administrative order 
processing, the receiving of customer inquiries and/or 
complaints by telephone; clerical services with regard 
to the acceptance of orders in the field of logistics; 
electronic stock management services; rental and 
leasing of shop fittings, as far as included in class 35, 
namely shelves for storage and demonstration of 
goods. 

  Klasse 40   Treatment of base metals; precious metal treatment; 
photographic and cinematographic development; 
photocomposing, photographic printing, photogravure; 
food processing; food and beverage treatment; 
irradiating, freezing, smoking and preserving of food; 
provision of information in the field of food production; 
slaughtering; fur conditioning; saddlery working; textile 
treating; wool treating; tailoring services, embroidering; 
woodworking and wood treatment; framing of works of 
art; processing of fluids, chemical substances, gas and 
air for industrial use; polishing of glasses and optical 
glasses; custom assembling of materials for others; 
services of a dental technician; pottery firing; energy 
production; rental of generators; printing, printed 
matter, bookbinding; treatment of plastics. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink and temporary 
accommodation; temporary accommodation 
reservations; day-nursery [crèche] services; nurseries 
and daycare facilities; animal boarding services; 
arranging of wedding receptions [venues]; arranging of 
wedding receptions [food and drink]; provision of event 
facilities and temporary office and meeting facilities. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1608811 
(210) Søknadsnr.: 202110810 
(151) Reg.dato: 2021.03.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.03.09 

(220) Inndato: 2021.08.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

OCEANBIRD 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AlfaWall Oceanbird AB, Hans Stahles väg 7, 14780 

TUMBA, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Sails [building structures] of metal for vessels [boats 
and ships]. 

  Klasse 7   Control instruments and units (mechanical and 
pneumatic) for vessels [boats and ships] [parts of 
engines or motors] and parts thereof; steering 
instruments and units (mechanical and pneumatic) for 
vessels [boats and ships] [parts of engines or motors] 
and parts thereof. 

  Klasse 9   Software; electric and electronic control, regulating 
and monitoring installations for vessels [boats and 
ships] and parts thereof; cases adapted for mobile 
phones, tablet computers and laptops, sunglasses, 
pocket calculator, binoculars, cases especially made 
for photographic apparatus and instruments, USB flash 
drives, mousepads, spectacles, frames for spectacles 
and sunglasses, life jackets, helmets. 

  Klasse 12   Vessels [boats and ships]; steering gears for ships. 
  Klasse 14   Precious metals and their alloys, jewellery made of 

precious metals and their alloys, bracelets made of 
precious metals and their alloys, brooches made of 
precious metals and their alloys, lapel pins made of 
precious metals and their alloys, cufflinks made of 
precious metals and their alloys, tie pins made of 
precious metals and their alloys and tie holders made 
of precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; key 
rings; clocks. 

  Klasse 16   Office materials and office requisites, including pens, 
stapling presses, punches, calendars, desktop 
business card holders, passport holders. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; bags; pocket 
wallets; pouches; backpacks; cases of leather and 
imitations of leather; business card cases; umbrellas 
and parasols. 

  Klasse 21   Bottles, insulating flasks, insulating mugs, cups, 
mugs, glasses, drinking glasses, shoe horns, cloths for 
cleaning. 

  Klasse 22   Sails for vessels [boats and ships]; sails for vessels 
[boats and ships] made of glass fibre and composite; 
non-metal rigging. 

  Klasse 24   Hand towels, bed clothes, blankets and throws, 
sheets (textile), pillow shams. 

  Klasse 25   Clothing, headgear and footwear, namely marine 
workwear and branded merchandise within the field of 
shipping. 

  Klasse 28   Games and playthings; model vehicles; model boats; 
model ships; building blocks [toys]; modular toys; scale 
models sold in kits of parts for construction. 

  Klasse 35   Advertising and marketing; public relations services; 
retail services in relation to parts of ships, non-metal 
rigging; retail services in relation to control-, analysis- 
and monitoring systems and decision-making software; 
recruitment of vessel [boat and ship] personnel; 
consultancy and advisory services relating to 
recruitment of vessel [boat and ship] personnel; 
procurement services relating to vessels [boats and 
ships]; business management services relating to 
vessels [boats and ships]; the provision of staff for the 
manning of vessels [boats and ships]. 

  Klasse 37   Custom construction of ships; construction 
consultancy; repair, cleaning, painting and 
maintenance of vessels [boats and ships]. 

  Klasse 39   Transport; rental of vessels [boats and ships]. 
  Klasse 41   Education. 
  Klasse 42   Design of boats; certification [quality control]; design 
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consultancy; software development; technical analysis, 
technical planning and technological consultancy in 
relation to vessels [boats and ships]. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1615916 
(210) Søknadsnr.: 202112784 
(151) Reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.06.22 

(220) Inndato: 2021.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

512 Audio 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Warm Audio, LLC, 2120 Downing Lane, Suite 100, 

TX78641 LEANDER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Headphones, microphones; microphone stands; 
microphones; protective cases for audio equipment in 
the nature of headphones. 

 
  

 
 
 



 merker som ikke er fornyet 2022.08.01 - nr 31/22

94 
 

Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 110293 
 

 
(111) Reg.nr.: 110330 
 

 
(111) Reg.nr.: 110355 
 

 
(111) Reg.nr.: 110363 
 

 
(111) Reg.nr.: 110369 
 

 
(111) Reg.nr.: 110370 
 

 
(111) Reg.nr.: 110445 
 

 
(111) Reg.nr.: 110448 
 

 
(111) Reg.nr.: 148455 
 

 
(111) Reg.nr.: 148457 
 

 
(111) Reg.nr.: 148461 
 

 
(111) Reg.nr.: 148467 
 

 
(111) Reg.nr.: 148471 
 

 
(111) Reg.nr.: 148492 
 

 
(111) Reg.nr.: 148493 
 

 
(111) Reg.nr.: 148498 
 

 
(111) Reg.nr.: 148513 
 

 
(111) Reg.nr.: 148527 
 

 
(111) Reg.nr.: 148534 
 

 
(111) Reg.nr.: 148538 
 

 
(111) Reg.nr.: 148542 
 

 

(111) Reg.nr.: 148562 
 

 
(111) Reg.nr.: 148563 
 

 
(111) Reg.nr.: 148576 
 

 
(111) Reg.nr.: 148578 
 

 
(111) Reg.nr.: 148579 
 

 
(111) Reg.nr.: 148591 
 

 
(111) Reg.nr.: 148598 
 

 
(111) Reg.nr.: 148608 
 

 
(111) Reg.nr.: 148629 
 

 
(111) Reg.nr.: 148630 
 

 
(111) Reg.nr.: 148648 
 

 
(111) Reg.nr.: 148655 
 

 
(111) Reg.nr.: 148671 
 

 
(111) Reg.nr.: 148680 
 

 
(111) Reg.nr.: 148683 
 

 
(111) Reg.nr.: 148694 
 

 
(111) Reg.nr.: 148702 
 

 
(111) Reg.nr.: 148727 
 

 
(111) Reg.nr.: 212607 
 

 
(111) Reg.nr.: 212614 
 

 
(111) Reg.nr.: 212615 
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(111) Reg.nr.: 212624 
 

 
(111) Reg.nr.: 212628 
 

 
(111) Reg.nr.: 212639 
 

 
(111) Reg.nr.: 212641 
 

 
(111) Reg.nr.: 212649 
 

 
(111) Reg.nr.: 212656 
 

 
(111) Reg.nr.: 212658 
 

 
(111) Reg.nr.: 212665 
 

 
(111) Reg.nr.: 212668 
 

 
(111) Reg.nr.: 212670 
 

 
(111) Reg.nr.: 212673 
 

 
(111) Reg.nr.: 212681 
 

 
(111) Reg.nr.: 212682 
 

 
(111) Reg.nr.: 212692 
 

 
(111) Reg.nr.: 212693 
 

 
(111) Reg.nr.: 212694 
 

 
(111) Reg.nr.: 212700 
 

 
(111) Reg.nr.: 212705 
 

 
(111) Reg.nr.: 212707 
 

 
(111) Reg.nr.: 212708 
 

 
(111) Reg.nr.: 212709 
 

 
(111) Reg.nr.: 212714 
 

 

(111) Reg.nr.: 212716 
 

 
(111) Reg.nr.: 212728 
 

 
(111) Reg.nr.: 212732 
 

 
(111) Reg.nr.: 212736 
 

 
(111) Reg.nr.: 212738 
 

 
(111) Reg.nr.: 212740 
 

 
(111) Reg.nr.: 212741 
 

 
(111) Reg.nr.: 212748 
 

 
(111) Reg.nr.: 212749 
 

 
(111) Reg.nr.: 212755 
 

 
(111) Reg.nr.: 212759 
 

 
(111) Reg.nr.: 212761 
 

 
(111) Reg.nr.: 212763 
 

 
(111) Reg.nr.: 212796 
 

 
(111) Reg.nr.: 263325 
 

 
(111) Reg.nr.: 263326 
 

 
(111) Reg.nr.: 263396 
 

 
(111) Reg.nr.: 263399 
 

 
(111) Reg.nr.: 263400 
 

 
(111) Reg.nr.: 263412 
 

 
(111) Reg.nr.: 263689 
 

 
(111) Reg.nr.: 264192 
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(111) Reg.nr.: 265112 
 

 
(111) Reg.nr.: 265129 
 

 
(111) Reg.nr.: 265139 
 

 
(111) Reg.nr.: 265144 
 

 
(111) Reg.nr.: 265160 
 

 
(111) Reg.nr.: 265207 
 

 
(111) Reg.nr.: 265208 
 

 
(111) Reg.nr.: 265263 
 

 
(111) Reg.nr.: 265293 
 

 
(111) Reg.nr.: 265311 
 

 
(111) Reg.nr.: 265323 
 

 
(111) Reg.nr.: 265325 
 

 
(111) Reg.nr.: 265326 
 

 
(111) Reg.nr.: 265329 
 

 
(111) Reg.nr.: 265330 
 

 
(111) Reg.nr.: 265338 
 

 
(111) Reg.nr.: 265348 
 

 
(111) Reg.nr.: 265355 
 

 
(111) Reg.nr.: 265388 
 

 
(111) Reg.nr.: 265403 
 

 
(111) Reg.nr.: 265410 
 

 
(111) Reg.nr.: 265411 
 

 

(111) Reg.nr.: 265419 
 

 
(111) Reg.nr.: 265429 
 

 
(111) Reg.nr.: 265434 
 

 
(111) Reg.nr.: 265439 
 

 
(111) Reg.nr.: 265445 
 

 
(111) Reg.nr.: 265451 
 

 
(111) Reg.nr.: 265455 
 

 
(111) Reg.nr.: 265460 
 

 
(111) Reg.nr.: 265478 
 

 
(111) Reg.nr.: 265532 
 

 
(111) Reg.nr.: 265555 
 

 
(111) Reg.nr.: 265561 
 

 
(111) Reg.nr.: 265578 
 

 
(111) Reg.nr.: 265583 
 

 
(111) Reg.nr.: 265605 
 

 
(111) Reg.nr.: 265623 
 

 
(111) Reg.nr.: 265644 
 

 
(111) Reg.nr.: 265652 
 

 
(111) Reg.nr.: 265687 
 

 
(111) Reg.nr.: 265689 
 

 
(111) Reg.nr.: 265701 
 

 
(111) Reg.nr.: 265809 
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(111) Reg.nr.: 265810 
 

 
(111) Reg.nr.: 265833 
 

 
(111) Reg.nr.: 265902 
 

 
(111) Reg.nr.: 265962 
 

 
(111) Reg.nr.: 266068 
 

 
(111) Reg.nr.: 266069 
 

 
(111) Reg.nr.: 266071 
 

 
(111) Reg.nr.: 266072 
 

 
(111) Reg.nr.: 266142 
 

 
(111) Reg.nr.: 266289 
 

 
(111) Reg.nr.: 266398 
 

 
(111) Reg.nr.: 266439 
 

 
(111) Reg.nr.: 266492 
 

 
(111) Reg.nr.: 266660 
 

 
(111) Reg.nr.: 266824 
 

 
(111) Reg.nr.: 267690 
 

 
(111) Reg.nr.: 268022 
 

 
(111) Reg.nr.: 268455 
 

 
(111) Reg.nr.: 268911 
 

 
(111) Reg.nr.: 270081 
 

 
(111) Reg.nr.: 270973 
 

 
(111) Reg.nr.: 271674 
 

 

(111) Reg.nr.: 271775 
 

 
(111) Reg.nr.: 274660 
 

 
(111) Reg.nr.: 274661 
 

 
(111) Reg.nr.: 278700 
 

 
(111) Reg.nr.: 41933 
 

 
(111) Reg.nr.: 520345 
 

 
(111) Reg.nr.: 58566 
 

 
(111) Reg.nr.: 58660 
 

 
(111) Reg.nr.: 83494 
 

 
(111) Reg.nr.: 83599 
 

 
(111) Reg.nr.: 83624 
 

 
(111) Reg.nr.: 83645 
 

 
(111) Reg.nr.: 83649 
 

 
(111) Reg.nr.: 83664 
 

 
(111) Reg.nr.: 83715 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202009678 
(730) Søker: 
 Douyin Vision Co., Ltd., Room B-0035, 2/F, No.3 Building, 

No.30, Shixing Road, Shijingshan District, 100041 
BEIJING, Kina 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202115139 
(730) Søker: 
 Douyin Vision Co., Ltd., Room B-0035, 2/F, No.3 Building, 

No.30, Shixing Road, Shijingshan District, 100041 
BEIJING, Kina 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202205473 
(730) Søker: 
 Modular Inc, 228 Hamilton Ave. 3rd Floor, CA94301 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202206069 
(730) Søker: 
 WHEEL ME AS, Karenslyst allé 57, 0277 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104597 
(210) Søknadsnr.: 19781988 
(730) Innehaver: 
 KEMET Electronics Corporation, One East Broward 

Boulevard, FL33301 FORT LAUDERDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 152190 
(210) Søknadsnr.: 19915193 
(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: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 152340 
(210) Søknadsnr.: 19911633 
(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: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 153846 
(210) Søknadsnr.: 19911801 
(730) Innehaver: 
 SONY GROUP CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 211583 
(210) Søknadsnr.: 200001420 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216824 
(210) Søknadsnr.: 200113731 
(730) Innehaver: 
 SONY GROUP CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
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(111) Reg.nr.: 234936 
(210) Søknadsnr.: 200601654 
(730) Innehaver: 
 AS KELLOX, Postboks 24, 1421 TROLLÅSEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238413 
(210) Søknadsnr.: 200605213 
(730) Innehaver: 
 KEMET Electronics Corporation, One East Broward 

Boulevard, FL33301 FORT LAUDERDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248442 
(210) Søknadsnr.: 200800344 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254360 
(210) Søknadsnr.: 200911675 
(730) Innehaver: 
 Røyrås Treindustri A/S, Finslandsvegen 692, 4646 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263826 
(210) Søknadsnr.: 201110886 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278162 
(210) Søknadsnr.: 201407732 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286742 
(210) Søknadsnr.: 201501983 
(730) Innehaver: 
 Godske Group A/S, Navervej 6-8, 7451 SUNDS, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 SILKEBORG, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311695 
(210) Søknadsnr.: 202006362 
(730) Innehaver: 
 Cytokinetics, Incorporated, 280 East Grand Avenue 

South, CA94080 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 312628 
(210) Søknadsnr.: 202009368 
(730) Innehaver: 
 Cytokinetics, Incorporated, 280 East Grand Avenue 

South, CA94080 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 322593 
(210) Søknadsnr.: 202208573 
(730) Innehaver: 
 HAL HOLDING AS, Fregattveien 6, 1678 KRÅKERØY, 

Norge 
Trent Lee, Gjerløwsveien 5, 1621 GRESSVIK, Norge 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 44037 
(210) Søknadsnr.: 51220 
(730) Innehaver: 
 Ineos Newton Aycliffe Limited, Bankes Lane Office 

Bankes Lane PO Box 9, WA74JE RUNCORN, 
CHESHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201507963 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1253574 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

STOP HUNGER, 255 quai de la 
Bataille de Stalingrad, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, 
Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: Sodexo, 255, Quai de la Bataille 
de Stalingrad, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 35 Promotion of actions for raising public awareness 

against hunger and malnutrition; search for sponsors; 
organization and management of programs for collection 
of foodstuffs and donations intended for feeding needy 
persons. 
36 Collections; charitable fundraising; financial 
contributions for charitable and philanthropic purposes, 
namely funding in the framework of food programs 
intended for persons in need. 
41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; organization and conducting of 
conferences; organization and conducting of congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; organization and conducting of seminars; 
organization and conducting of training workshops; 
organization and teaching of educational programs 
relating to the fight against hunger and malnutrition. 
43 Provision of meals intended for needy persons. 

 Kategori: Ikke oppgitt 
 Lisens inngått: 2022.04.04 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.07.21 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201905576 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1462338 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Expleo Group, 23 Place de 
Wicklow, 78180 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX, Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: Expleo Norway AS, Martin Linges 
vei 25, 1364 FORNEBU 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 9 Software; teaching apparatus; electrical and electronic 

control apparatus. 
35 Collection and systematization of business data for 
administrative data processing; collating, compiling, 
systematic ordering and maintenance of test data and 
other data, in particular certification and business data, in 
particular in the field of certification and business 
consultancy; providing consultancy, assistance, business 
studies and auditing services in the fields of administrative 
services, and business organization and management, 
provided to industrial and commercial enterprises for 
conducting their business dealings; organizational and 
business management consulting, creation of cost-price-
analyses, distribution of advertising material, presentation 
of products for advertising purposes; advertising in media 
and the internet; design of advertising materials, 
distribution and dissemination of advertising materials; 
providing business management start-up support for 
factories and other businesses; evaluations in business 
matters, namely conducting evaluations of business 
processes to determine the efficiency or maturity of 
processes against a reference mode; business analysis 
and evaluation services. 
37 Factory building services; building and construction 
consultancy; maintenance of computer hardware. 
42 Engineering; providing professional consultancy in the 
field of scientific research; providing professional 
consultancy in the field of quality assessment and safety 

testing of products; services of engineers; scientific and 
technological services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
providing information relating to technological research; 
know-how transfer [training]; industrial testing, analysis 
and certification; technological consultancy and providing 
advice in the field of technological research and 
development; provision of research services; materials 
testing; quality control; testing, analysis, evaluation and 
quality control services of goods and services, in 
particular of materials, substances, operations, 
procedures, documentation and/or information documents 
of others for the purpose of certification; prototype testing 
of products, equipment and apparatus, in particular with 
regard to compliance with applicable guidelines; 
professional consulting and drawing up of plans, not 
related to business affairs, namely professional consulting 
in the field of quality control and improvement of the 
design and operation of industrial sites and manufacturing 
facilities; engineering and scientific consultancy on the 
testing and commissioning of facilities; software testing; 
computer software support services; design and 
development of computer hardware, software, programs; 
maintenance of computer software and programs; 
consultation with respect to the use of programs or groups 
of programs; testing, analysis and evaluation of the 
services of others for the purpose of certification; 
development of methods for testing data processing 
programs. 
45 Licensing of computer hardware, software and 
programs. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.05.16 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.07.21 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201912364 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1487970 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Expleo Group, 23 Place de 
Wicklow, 78180 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX, Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: Expleo Norway AS, Martin Linges 
vei 25, 1364 FORNEBU 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 9 Software; teaching apparatus; control apparatus. 

35 Administrative processing of data; collating, compiling, 
systematic ordering and maintenance of test data and 
other data, in particular certification and business data, in 
particular in the field of business consultancy and 
certification; all services relating to business consultancy, 
research, assistance and auditing in the field of 
administrative and industrial organization and 
management, provided to industrial and commercial 
companies for conducting their business; business 
management consultancy, creation of cost-price analyses, 
advertising material distribution services, presentation of 
goods for advertising purposes, development of methods 
for testing data processing programs; advertising in the 
media and over the Internet; advertising material 
distribution services; conducting business appraisals, 
namely, evaluating business processes to determine the 
efficacy and maturity of procedures as compared with a 
benchmark model; administration of business 
certifications. 
36 Brokering (financial services) of technical know-how. 
37 Factory construction services. 
42 Engineering services; engineering services for start-up 
support for industrial product plants and manufacturing 
facilities; scientific expert opinions; technical expertise in 
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operational safety; services provided by engineers; 
professional consulting and drawing of plans, not relating 
to business affairs, namely, professional consulting 
provided by engineers in the field of control and 
improvement of factory design and operation; scientific 
and technological services as well as research and design 
services relating thereto; industrial analysis and research 
services; technical (engineering) testing, analysis and 
certification; technical consultancy and technical expertise 
(engineering); providing scientific research services; 
testing of materials; quality control; testing and/or 
evaluation of products and/or services, materials, 
substances, businesses, methods, documents and/or 
information folders for providing quality certificates and/or 
quality labels; testing of product models, equipment and 
apparatus, in particular with respect to compliance with 
applicable guidelines; professional consulting and drawing 
of plans not relating to business affairs, namely, 
professional consulting provided by engineers in the field 
of control and improvement of the design and operation of 
industrial sites and manufacturing facilities; services 
involving expert and engineering evaluations for testing 
facilities and putting them into service (engineering); 
Testing of software; computer support services (computer 
engineering); design, development and maintenance of 
computer software and computer programs; advice on the 
use of computer programs or suites of computer 
programs; construction planning of factories and industrial 
sites. 
45 Licensing of computer hardware; licensing computer 
software and programs. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.05.16 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.07.21 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 104597 
(210) Søknadsnr.: 19781988 
(730) Innehaver: 
 KEMET Electronics Corporation, One East Broward 

Boulevard, FL33301 FORT LAUDERDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1188611 
(210) Søknadsnr.: 201400201 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 126546 
(210) Søknadsnr.: 19843511 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 141151 
(210) Søknadsnr.: 19890166 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176069 
(210) Søknadsnr.: 19925678 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180672 
(210) Søknadsnr.: 19943654 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 181954 
(210) Søknadsnr.: 19956366 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 181955 
(210) Søknadsnr.: 19956367 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186306 
(210) Søknadsnr.: 19971682 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 203872 
(210) Søknadsnr.: 199804159 
(730) Innehaver: 
 HIQ International AB, Box 4046, 10261 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 203873 
(210) Søknadsnr.: 199804160 
(730) Innehaver: 
 HIQ International AB, Box 4046, 10261 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
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(111) Reg.nr.: 210240 
(210) Søknadsnr.: 200013316 
(730) Innehaver: 
 Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 211583 
(210) Søknadsnr.: 200001420 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 238413 
(210) Søknadsnr.: 200605213 
(730) Innehaver: 
 KEMET Electronics Corporation, One East Broward 

Boulevard, FL33301 FORT LAUDERDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243403 
(210) Søknadsnr.: 200708186 
(730) Innehaver: 
 Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243523 
(210) Søknadsnr.: 200708187 
(730) Innehaver: 
 Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248442 
(210) Søknadsnr.: 200800344 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263826 
(210) Søknadsnr.: 201110886 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272887 
(210) Søknadsnr.: 201305669 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274639 
(210) Søknadsnr.: 201313802 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278162 
(210) Søknadsnr.: 201407732 
(730) Innehaver: 
 Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., 3 Skyline Drive, 

NY10532 HAWTHORNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286742 
(210) Søknadsnr.: 201501983 
(730) Innehaver: 
 Godske Group A/S, Navervej 6-8, 7451 SUNDS, 

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

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 307832 
(210) Søknadsnr.: 201912152 
(730) Innehaver: 
 Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN 

RAFAEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.18 
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(111) Reg.nr.: 311695 
(210) Søknadsnr.: 202006362 
(730) Innehaver: 
 Cytokinetics, Incorporated, 280 East Grand Avenue 

South, CA94080 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 312628 
(210) Søknadsnr.: 202009368 
(730) Innehaver: 
 Cytokinetics, Incorporated, 280 East Grand Avenue 

South, CA94080 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 319574 
(210) Søknadsnr.: 202105040 
(730) Innehaver: 
 Galapagos NV, Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 

MECHELEN, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 44037 
(210) Søknadsnr.: 51220 
(730) Innehaver: 
 Ineos Newton Aycliffe Limited, Bankes Lane Office 

Bankes Lane PO Box 9, WA74JE RUNCORN, 
CHESHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 64141 
(210) Søknadsnr.: 77023 
(730) Innehaver: 
 ESCO Group LLC, 2141 North West 25th Avenue, 

OR97210 PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.07.19 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 318072 
(210) Søknadsnr.: 202106033 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 42/21 - 2021.10.18 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2022.07.15 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; næringsmidler av kjøtt, 

fjærkre, fisk og vilt samt tilberedte matvarer av disse 
produkter, fersk, frossent og hermetisert; kjøttpateer; 
posteier; kjøttpålegg; marinerte produkter av kjøtt, 
fjærkre, fisk og vilt; kebabprodukter av kjøtt og fjærkre; 
hermetisert; ferdigretter som hovedsakelig består av 
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; frosne retter som hovedsaklig 
består av kjøtt, fjærkre, fisk eller grønnsaker; 
kyllingkroketter; kyllingmousseer; pølser; vegetarpølser; 
kallun [innmat]; bacon; kjøttdeig; kalkun; kjøtt, frossent; 
kjøtt på boks; ferdigmiddager som hovedsaklig består av 
fjærkre; frossenmat som primært består av kjøtt, fisk, 
fjærkre eller grønnsaker; forretter som primært består av 
kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; griljerte pølser; 
wienerwurst [pølser]; konserverte pølser, panetter og 
panerte produkter av kjøtt, fjærkre, fisk og vilt. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel og engroshandel) av matvarer; 
produktpresentasjonstjenester.  

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant- 
og cateringtjenester. 

 
(730) Innehaver: 

 Pelikan Invest AS, Kleivene 127, 3041 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 NOOR CASH BHATTI, Tvetenveien 154, 0671 OSLO, 

Norge 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 196205 
(210) Søknadsnr.: 199808176 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 12/99 - 1999.03.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2022.07.18 

(540) Gjengivelse av merket 

GOTCHA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; kjeks; knask; sjokolade; 
sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; sukkertøy; 
iskrem; is med smakstilsetning; sorbeter, sorbettis; 
yoghurtiskrem; iskrem-shakes; kaker av iskrem; 
iskrembarrer; iskrem-vaffelstenger; pasta; makaroni; 
nudler; spaghetti og andre slike produkter laget av korn; 
knask laget av korn; behandlede kornprodukter; 
frokostblandinger av korn; matvarer laget helt eller delvis 
av korn. 

 
(730) Innehaver: 

 International Foodstuffs Co, P O Box 41, SHARJAH, De 
forente arabiske emiratene 

(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang Center, 330, 

Dongho-ro, 04560 JUNG-GU, SEOUL, Sør-Korea 
 Kravstillers fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
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Fornyelser 
 
 

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

111547 2032.07.15 
  

 
111682 2032.08.05 
  

 
111724 2032.08.19 
  

 
112160 2032.09.30 
  

 
151482 2032.07.16 
  

 
151539 2032.07.16 
  

 
151806 2032.08.13 
  

 
152058 2032.09.03 
  

 
152099 2032.09.03 
  

 
152151 2032.09.10 
  

 
152220 2032.09.17 
  

 
152245 2032.09.17 
  

 
152846 2032.10.22 
  

 
152880 2032.10.22 
  

 
153501 2032.12.03 
  

 
154258 2032.12.30 
  

 
214994 2032.07.04 
  

 
215207 2032.07.25 
  

 
215395 2032.08.15 
  

 
215479 2032.08.22 
  

 
215657 2032.09.05 
  

 
215735 2032.09.05 
  

 
215811 2032.09.12 
  

 
215865 2032.09.26 
  

 
215893 2032.09.26 

215894 2032.09.26 
  

 
217037 2032.12.27 
  

 
265256 2032.04.12 
  

 
265489 2032.01.18 
  

 
265560 2032.01.26 
  

 
266482 2032.07.26 
  

 
267845 2032.07.20 
  

 
267974 2032.08.08 
  

 
268010 2032.08.02 
  

 
268249 2032.07.27 
  

 
268258 2032.09.07 
  

 
268327 2032.09.04 
  

 
268328 2032.09.04 
  

 
268532 2032.09.03 
  

 
268573 2032.07.17 
  

 
268923 2032.09.20 
  

 
268988 2032.09.07 
  

 
269086 2032.10.16 
  

 
269162 2032.08.17 
  

 
270699 2032.09.25 
  

 
271088 2033.01.21 
  

 
271557 2032.05.25 
  

 
273220 2032.07.20 
  

 
273973 2032.09.14 
  

 
274685 2032.07.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

274689 2032.07.20 
  

 
274887 2032.07.20 
  

 
280554 2032.12.21 
  

 
280555 2032.12.21 
  

 
283843 2032.07.20 
  

 
283845 2032.07.20 
  

 
299505 2032.07.20 
  

 
42878 2032.12.15 
  

 
59895 2032.08.02 
  

 
59924 2032.08.02 
  

 
59997 2032.08.16 
  

 
85644 2032.07.27 
  

 
85831 2032.08.24 
  

 
89464 2032.09.07 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0390799 2032.07.07 
  

 
0469981 2032.07.01 
  

 
0470438 2032.07.06 
  

 
0587633 2032.06.01 
  

 
0588999 2032.07.03 
  

 
0589480 2032.07.06 
  

 
0591165 2032.07.04 
  

 
0783889 2032.07.04 
  

 
0783968 2032.06.26 
  

 
0783993 2032.07.05 
  

 
0784333 2032.07.02 
  

 
0784344 2032.07.02 
  

 
0784407 2032.06.29 
  

 
0784408 2032.06.29 
  

 
0784479 2032.07.02 
  

 
0784845 2032.07.05 
  

 
0784916 2032.07.04 
  

 
0784962 2032.07.02 
  

 
0785098 2032.07.05 
  

 
0785130 2032.06.25 
  

 
0785132 2032.07.01 
 
 

 

0785156 2032.07.02 
  

 
0785190 2032.07.05 
  

 
0785312 2032.07.04 
  

 
0785579 2032.07.04 
  

 
0785757 2032.07.02 
  

 
0785759 2032.07.04 
  

 
0785891 2032.07.04 
  

 
0785894 2032.07.04 
  

 
0786580 2032.07.05 
  

 
0786690 2032.07.04 
  

 
0787164 2032.07.03 
  

 
0788140D 2032.07.03 
  

 
0788535 2032.07.04 
  

 
0790297 2032.07.04 
  

 
0790510 2032.07.05 
  

 
0791865 2032.07.04 
  

 
0792347 2032.07.01 
  

 
0792474 2032.07.01 
  

 
0797457 2032.07.01 
  

 
0799629 2032.06.28 
  

 
1110057 2032.01.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1121530 2032.04.13 
  

 
1122109 2031.12.01 
  

 
1123145 2032.07.02 
  

 
1123773 2032.07.04 
  

 
1124003 2032.06.28 
  

 
1124934 2032.07.03 
  

 
1125251 2032.07.04 
  

 
1125370 2032.07.06 
  

 
1125963 2032.07.04 
  

 
1125964 2032.07.04 
  

 
1126278 2032.07.06 
  

 
1126573 2032.06.28 
  

 
1126939 2032.07.02 
  

 
1127074 2032.07.05 
  

 
1127269 2032.07.06 
  

 
1127401 2032.07.05 
  

 
1128094 2032.07.03 
  

 
1128095 2032.07.02 
  

 
1128212 2032.07.02 
  

 
1128538 2032.07.06 
  

 
1128933 2032.07.04 
  

 
1129032 2032.06.28 
 
 

 

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

 
1129383 2032.07.02 
  

 
1129896 2032.07.06 
  

 
1129897 2032.07.05 
  

 
1130143 2032.07.03 
  

 
1130407 2032.07.06 
  

 
1130725 2032.07.03 
  

 
1131066 2032.07.05 
  

 
1131571 2032.07.06 
  

 
1131716 2032.06.22 
  

 
1132237 2032.07.03 
  

 
1133294 2032.07.06 
  

 
1133710 2032.07.04 
  

 
1133900 2032.07.03 
  

 
1134342 2032.07.06 
  

 
1135208 2032.07.06 
  

 
1135268 2032.07.06 
  

 
1135742 2032.07.03 
  

 
1135743 2032.07.05 
  

 
1135900 2032.07.06 
  

 
1136671 2032.07.05 
  

 
1136753 2032.07.03 
  

 
1137467 2032.07.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1137736 2032.07.02 
  

 
1138371 2032.07.03 
  

 
1139226 2032.07.03 
  

 
1139486 2032.06.25 
  

 
1139487 2032.06.25 
  

 
1141208 2032.07.04 
  

 
1145505 2032.07.03 
  

 
1147119 2032.06.28 
  

 
1151320 2032.07.06 
  

 
1152889 2032.06.20 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0774364 2021.12.24 
  

 
0774646 2021.12.27 
  

 
0774883 2021.12.28 
  

 
0775115 2022.01.04 
  

 
0776057 2021.12.28 
  

 
0783139 2021.12.27 
  

 
1104272 2022.01.07 
  

 
1104504 2022.01.07 
  

 
1104919 2022.01.04 
  

 
1105813 2021.12.24 
  

 
1105930 2021.12.29 
  

 
1106514 2021.12.30 
  

 
1106655 2021.12.30 
  

 
1106937 2021.12.26 
  

 
1106938 2021.12.26 
  

 
1107402 2021.12.30 
  

 
1107420 2022.01.05 
  

 
1107663 2021.12.30 
  

 
1107766 2021.12.30 
  

 
1107992 2022.01.07 
  

 
1108718 2022.01.04 
  

 
1109153 2022.01.05 
  

 
1109293 2021.12.30 
  

 
1109372 2021.12.29 
  

 
1109374 2022.01.04 

1109717 2021.12.30 
  

 
1109728 2021.12.27 
  

 
1110138 2022.01.06 
  

 
1110143 2021.12.27 
  

 
1110194 2021.12.29 
  

 
1110361 2021.12.29 
  

 
1110456 2021.12.28 
  

 
1110509 2021.12.27 
  

 
1110706 2021.12.29 
  

 
1110789 2021.12.29 
  

 
1111127 2021.12.27 
  

 
1111566 2021.12.28 
  

 
1111609 2021.12.30 
  

 
1112311 2021.12.30 
  

 
1112443 2022.01.04 
  

 
1113201 2021.12.27 
  

 
1113437 2022.01.04 
  

 
1113887 2021.12.28 
  

 
1114835 2021.12.29 
  

 
1116234 2021.12.29 
  

 
1118439 2022.01.08 
  

 
1119224 2021.12.29 
  

 
1123410 2021.12.29 
  

 
1123646 2021.12.28 
  

 
1130964 2022.01.07 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0766459 2022.05.05 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0766459A) 

  
 

1203455 2022.06.14 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1203455A) 

  
 

1520119 2022.07.08 
  

 
1549696 2022.05.20 
  

 
1644080 2022.06.28 
  

 
1661601 2022.06.21 
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Rettelser 

I Varemerketidende nr. 06/22 ble int.reg.nr. 1564710 
kunngjort uten fullmektig. Korrekt kunngjøring er som 
følger: 

(111) Int.reg.nr: 1564710 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.06 
(180) Registreringen

utløper:
2030.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202015752 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.10
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.07, JM, 80341
(540) Gjengivelse av merket:

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

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

(740) Fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Downloadable computer software for generating,

displaying, and printing fonts. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2022.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.07

I Varemerketidende nr. 09/22 ble int.reg.nr. 1564736 
kunngjort uten fullmektig. Korrekt kunngjøring er som 
følger: 

(111) Int.reg.nr: 1564736 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.06 
(180) Registreringen

utløper:
2030.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202015759 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.10
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.07, JM, 80342
(540) Gjengivelse av merket:

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

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

(740) Fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Downloadable computer software for generating,

displaying, and printing fonts. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2022.02.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.02.28
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