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I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
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Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
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Vare-/tjenesteklasse
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registrerte varemerker

2012.05.07 - 19/12

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)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265163
2012.04.26
201200858
2012.01.25
2022.01.25

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265165
2012.04.26
201200861
2012.01.25
2022.01.25

MADE BY MONKEYS
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

265164
2012.04.26
201200859
2012.01.25
2022.01.25

WOS NOT WOS
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

3

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265166
2012.04.26
201200862
2012.01.25
2022.01.25

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265167
2012.04.26
201200863
2012.01.25
2022.01.25

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

4

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265168
2012.04.26
201200864
2012.01.25
2022.01.25

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265170
2012.04.26
201200268
2012.01.09
2022.01.09

UltraMonit
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sensorlink AS, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Instrumenter og maskiner for materialtesting,
måleinstrumenter, dybdemålere.
Klasse:37 Installasjon og vedlikehold av oljeledninger.
Klasse:42 Materialtesting.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265171
2012.04.26
201114906
2011.12.21
2021.12.21

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, handlenett;
lommebøker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter til
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Universal City Studios LLLP, 100 Universal City Plaza,
CA91608 UNIVERSAL CITY, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Innspilte kassettbånd, innspilte videokassetter;
innspilte magnetbånd for lydgjengivelse;
innspilte videobånd alle inneholdende filmer og
fjernsynsprogrammer, innspilte CD-plater
inneholdende musikk; innspilte DVD-er og CD
ROM programmer inneholdende filmer og
fjernsynsprogrammer; innspilte data software
programmer inneholdende film og
fjernsynsprogrammer; interaktive multimedia
software programmer for utdannelse og
underholdning; interaktive multimedia software
for spill; nedlastbare videoer,
fjernsynsprogrammer og filmer.
Klasse:41 Produksjon og distribusjon av
fjernsynsprogrammer og filmer;
fjernsynsprogrammeringstjenester;
tilveiebringelse av on-demand video og
fjernsynsprogrammer og filmer; tilveiebringelse
av ikke-nedlastbare video,
fjernsynsprogrammer og filmer; produksjon og
distribusjon av interaktive, tv-spill og mobilspill;
underholdningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av online spill, webbaserte
spill, interaktive spill, tv-spill og mobilspill;
fornøyelsespark tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

265169
2012.04.26
201200267
2012.01.09
2022.01.09

RiserMonit
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sensorlink AS, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Instrumenter og maskiner for materialtesting,
måleinstrumenter, dybdemålere.
Klasse:37 Installasjon og vedlikehold av oljeledninger.
Klasse:42 Materialtesting.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

5

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265172
2012.04.26
201114905
2011.12.21
2021.12.21

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265173
2012.04.26
201112935
2011.11.15
2021.11.15

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BADEROMSHUSET AS, Stokkevannveien 3, 3960
STATHELLE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable
hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer);
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Universal City Studios LLLP, 100 Universal City Plaza,
CA91608 UNIVERSAL CITY, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Innspilte kassettbånd, innspilte videokassetter;
innspilte magnetbånd for lydgjengivelse;
innspilte videobånd alle inneholdende filmer og
fjernsynsprogrammer, innspilte CD-plater
inneholdende musikk; innspilte DVD-er og CD
ROM programmer inneholdende filmer og
fjernsynsprogrammer; innspilte data software
programmer inneholdende film og
fjernsynsprogrammer; interaktive multimedia
software programmer for utdannelse og
underholdning; interaktive multimedia software
for spill; nedlastbare videoer,
fjernsynsprogrammer og filmer.
Klasse:41 Produksjon og distribusjon av
fjernsynsprogrammer og filmer;
fjernsynsprogrammeringstjenester;
tilveiebringelse av on-demand video og
fjernsynsprogrammer og filmer; tilveiebringelse
av ikke-nedlastbare video,
fjernsynsprogrammer og filmer; produksjon og
distribusjon av interaktive, tv-spill og mobilspill;
underholdningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av online spill, webbaserte
spill, interaktive spill, tv-spill og mobilspill;
fornøyelsespark tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265174
2012.04.26
201200269
2012.01.09
2022.01.09

PipeMonit
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sensorlink AS, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Instrumenter og maskiner for materialtesting,
måleinstrumenter, dybdemålere.
Klasse:37

Installasjon og vedlikehold av oljeledninger.

Klasse:42

Materialtesting.

(450) Kunngjøringsdato

6

2012.05.07

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265175
2012.04.26
201200270
2012.01.09
2022.01.09

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265176
2012.04.26
201111692
2011.10.14
2021.10.14

PistonTrack
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sensorlink AS, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Instrumenter og maskiner for materialtesting,
måleinstrumenter, dybdemålere.
Klasse:37

Installasjon og vedlikehold av oljeledninger.

Klasse:42

Materialtesting.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Medtronic MiniMed Inc, 18000 Devonshire Street,
CA91325 NORTHRIDGE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medisinske innretninger og utstyr, spesielt for
behandling og kontrollere diabetes;
insulininfusjonspumper og glukosemålere;
programmerbare medisinske
insulininfusjonspumper for administrering av
medisiner; innføringsredskaper for sensorsett;
medisinske infusjonssett; infusjonsslanger og nåler, nålhetter og -innfestere, samt tilbehør
hertil.
Klasse:44 Medisinske tjenester; tilveiebringelse av
informasjon om diabetes og
behandlingsalternativer for diabetes.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

7

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265177
2012.04.26
201111064
2011.09.29
2021.09.29

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265179
2012.04.26
201200207
2012.01.05
2022.01.05

SPRINGER
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Helge S Hansen Eiendomsselskap, 6487 HARØY
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Ramper for oppbevaring og utløsning av båter
og redningsutstyr.
Klasse:12 Befordringsmidler til bruk i vannet, herunder
også redningsbåter og mann over bord båter.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet. Registreringen
omfatter ikke tjenester relatert til sykler,
sykkeldeler og sykkeltilbehør.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Millions of Milkshakes Inc, 8910 Santa Monica Blvd.,
CA90069 WEST HOLLYWOOD, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
restaurant-, bar- og cateringtjenester; kaféer;
snack-barer; takeaway-tjenester; restauranter,
kaféer og snack-barer som tilbyr hjemlevering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

265178
2012.04.26
201111065
2011.09.29
2021.09.29

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Helge S Hansen Eiendomsselskap, 6487 HARØY
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Ramper for oppbevaring og utløsning av båter
og redningsutstyr.
Klasse:12 Befordringsmidler til bruk i vannet, herunder
også redningsbåter og mann over bord båter.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet. Registreringen
omfatter ikke tjenester relatert til sykler,
sykkeldeler og sykkeltilbehør.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

8

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265180
2012.04.26
201114853
2011.12.16
2021.12.16

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265181
2012.04.26
201114854
2011.12.19
2021.12.19

AUDIUM
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BHBL ITALIA SrL, Via Cornelia 498, 00166 ROMA,
Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Detaljsalgstjenester (retail services) av
biomedisinske apparater og instrumenter.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Comedy Partners General Partnership , 1515
Broadway, NY10036 NEW YORK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:38 Kringkastings- og
telekommunikasjonstjenester; kabel- og
satellittoverføringstjenester; trådløse
mobiltelefontjenester; fremskaffelse av
nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk,
spill, videobilder og informasjon for trådløse
mobilkommunikasjonsinnretninger;
fremskaffelse av trådløs overføring av
opplasting og nedlasting av ringetoner,
stemmer, musikk, MP3, grafikk, spill,
videobilder, informasjon og nyheter via et
globalt computernettverk til en trådløs mobil
kommunikasjonsinnretning; stemmegivning og
avstemning via en trådløs mobil
kommunikasjonsinnretning; sending og
mottaking av stemme og tekstmeldinger
mellom trådløse mobile
kommunikasjonsinnretninger, fremskaffelse av
online stemmesystemer via internett eller en
trådløs kommunikasjonsinnretning, internetttjenester som skal oppfattes å inkludere
kommunikasjonstjenester, nemlig sending av
sammenhengende lyd eller audiovisuelle
opptak via internett.
Klasse:41 Underholdningstjenester, produksjon,
klargjøring, demonstrasjon, distribusjon og
utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og
film, levende film og lyd- og videoopptak enten
via interaktive media eller ikke, blant annet
internett, produksjon av levende
underholdningsinnslag, produksjon av
fjernsynsunderholdningsinnslag,
fjernsynsprogrammering med musikk;
utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter;
produksjon og utleie av undervisnings- og
instruksjonsmateriell, organisering, produksjon
og presentasjon av hendelser for
undervisnings- eller underholdningsformål
samt for kulturelle formål, enten via interaktive
media eller ikke, organisering, produksjon og
presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill,
spørre- og gjettekonkurranser, utstillinger,
sportsbegivenheter, show, landeveisshow,
sceneunderholdning, teatralske oppføringer,
konserter, levende forestillinger og hendelser
med publikumsdeltagelse, organisering av
interaktive spill, produksjon av sms-spørre- og
gjettekonkurranseprogrammer; underholdning
og undervising, alle de forannevnte tjenester
sendt via et globalt computernettverk og andre
(interaktive) kommunikasjonsnettverk,
herunder internett.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265182
2012.04.26
2011.09.26, JP, 2011-068517
201200210
2012.01.05
2022.01.05

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, KandaTsukasamachi, Chiyoda-ku TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265183
2012.04.26
201200211
2012.01.06
2022.01.06

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Marubeni Nisshin Feed Co Ltd, 4-5-1,
Nihonbashimuromachi, Chuo-ku TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Fôr; fôr til fisk.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

9

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265184
2012.04.26
201104943
2011.04.28
2021.04.28

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265185
2012.04.26
201113249
2011.11.22
2021.11.22

MASTERROC
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Construction Research & Technology GmbH, Dr.Albert-Frank-Strasse 32, 83308 TROSTBERG,
Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Tilsetningsstoffer til sement og mørtel;
vannkonserverende preparater; sulfider;
plastiseringsmidler; ubehandlet syntetisk
harpiks; klebemidler til industrielt bruk.
Klasse:2
Korrosjonshindrende midler og
konserveringsmidler.
Klasse:19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; betong;
mørtel, sand; bitumen; polymer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ganz, 1 Pearce Road, ONL4L3T2 WOODBRIDGE,
Canada (CA)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt,
inkludert tøydukker, klær til tøydukker og
tilbehør for tøydukker; kortspill, brettspill,
puslespill, juletrepynt og julestrømper,
modellert små plastfigurer, enkeltstående
videospill-maskiner, badeleker; partyleker i
form av små leker og støyinstrumenter,
lekefigurer; leker og leketøy, myke dukker (soft
sculpture dolls), lekefigurer; leker og leketøy.
Klasse:41

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265186
2012.04.26
201200166
2012.01.04
2022.01.04

ORIGINAL EDGE

Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter inkludert tjenester i form
av online og mobile interaktive spill og
aktiviteter i enkeltbruker og multibruker
formater ved bruk av online avatar og
direktesendt (live) artister framskaffet via
interaktive websider fra globalt datanettverk,
mobile kommunikasjonsapparater, trådløse
nettverk, og på direktesendt (live)
underholdningsbegivenheter; organisering og
gjennomføring av leker, konkurranser og
underholdningsbegivenheter/arrangementer;
produksjon av audio, video og audio/videoproduksjoner; produksjon av videoklipp,
animerte filmer og tegnefilmer.

(450) Kunngjøringsdato

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Swedish Match North Europe AB, 11885
STOCKHOLM, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker;
tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk
enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265187
2012.04.26
201200160
2012.01.04
2022.01.04

Hudson Bay Capital
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hudson Bay Capital Management LP, 777 Third
Avenue, 30th Floor, NY10017 NEW YORK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Finansielle tjenester
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

10

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265188
2012.04.26
201109290
2011.08.16
2021.08.16

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265191
2012.04.26
201200146
2012.01.04
2022.01.04

BARE ESCENTUALS
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bare Escentuals Beauty Inc, 71 Stevenson Street, 22nd
Floor, CA94105 SAN FRANCISCO, USA (US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Medisinske hudpleieprodukter.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265189
2012.04.26
201200212
2012.01.06
2022.01.06
(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Norges Automobil-Forbund, Postboks 6683 Etterstad,
0609 OSLO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler;
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
bokmerker; brevpapir; brosjyrer; bøker;
emballasje- og innpakningspapir; etiketter;
flygeblad; kalendere; kontorrekvisita;
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
skolemateriell; notisbøker; papir-, tegne og
skriveblokker; pennaler; plakater; poser for
emballasje; postkort; samlemapper; skilt av
papir eller kartong; skriveunderlag;
tegnelinjaler; tegnesaker; tegneserier;
viskelær.
Klasse:18 Bager og vesker; bager for sport;
campingsekker; handleveske; håndkoffert;
håndvesker; kofferter; lommebøker; paraply;
pengepung; ransler; reisebager; reisekoffert;
reiseveske; ryggsekker; skolesekker;
skolevesker; strandvesker; trillebager; tursekk;
regntrekk til sekk.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; badehetter;
bandanas; barneklær; bekledning for syklister;
belter; hansker; gymnastikk- og sportsklær;
kostymer; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; slips;
sokker; strømper; strømpebukser; øreklaffer.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; bager, ikke opptatt
i andre klasser; baller; ballonger; brettspill;
leker; lekekjøretøy; elektroniske spill; ski;
skøyter; kjelker; akebrett; sykler; tøyleker,
herunder bamser og teddybjørner; trampoliner.
Klasse:35 Drift og administrasjon av medlemskap for
barn i tilknytning til organisasjon for norske
bilister og andre interesserte; salg av
forannevnte varer i klassene 16, 18, 25, og 28.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet innenfor

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Marubeni Nisshin Feed Co Ltd, 4-5-1,
Nihonbashimuromachi, Chuo-ku TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Fôr; fôr til fisk.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265190
2012.04.26
201200213
2012.01.06
2022.01.06

OTOHIME
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Marubeni Nisshin Feed Co Ltd, 4-5-1,
Nihonbashimuromachi, Chuo-ku TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Fôr; fôr til fisk.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

11

registrerte varemerker
trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet og
informasjonsvirksomhet om trafikk,
trafikksikkerhet og trafikkopplæring;
konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet,
HMS og trafikkopplæring; utgivelse av
reisebøker, turplanleggere, campingguide,
bilferieguide, atlas; utgivelse av tekster (annet
enn reklametekster); utgivelse av bøker,
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner,
aktivitetsbøker, instruksjons- og
undervisningsmateriell, skolemateriell;
utgivelse av elektroniske publikasjoner.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265192
2012.04.26
201200147
2012.01.04
2022.01.04

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Norges Automobil-Forbund, Postboks 6683 Etterstad,
0609 OSLO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler;
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
bokmerker; brevpapir; brosjyrer; bøker;
emballasje- og innpakningspapir; etiketter;
flygeblad; kalendere; kontorrekvisita;
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
skolemateriell; notisbøker; papir-, tegne og
skriveblokker; pennaler; plakater; poser for
emballasje; postkort; samlemapper; skilt av
papir eller kartong; skriveunderlag;
tegnelinjaler; tegnesaker; tegneserier;
viskelær.
Klasse:18 Bager og vesker; bager for sport;
campingsekker; handleveske; håndkoffert;
håndvesker; kofferter; lommebøker; paraply;
pengepung; ransler; reisebager; reisekoffert;
reiseveske; ryggsekker; skolesekker;
skolevesker; strandvesker; trillebager; tursekk;
regntrekk til sekk.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; badehetter;
bandanas; barneklær; bekledning for syklister;
belter; hansker; gymnastikk- og sportsklær;
kostymer; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; slips;
sokker; strømper; strømpebukser; øreklaffer.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; bager, ikke opptatt
i andre klasser; baller; ballonger; brettspill;
leker; lekekjøretøy; elektroniske spill; ski;
skøyter; kjelker; akebrett; sykler; tøyleker,
herunder bamser og teddybjørner; trampoliner.
Klasse:35 Drift og administrasjon av medlemskap for
barn i tilknytning til organisasjon for norske
bilister og andre interesserte; salg av
forannevnte varer i klassene 16, 18, 25, og 28.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet innenfor

12

registrerte varemerker
trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet og
informasjonsvirksomhet om trafikk,
trafikksikkerhet og trafikkopplæring;
konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet,
HMS og trafikkopplæring; utgivelse av
reisebøker, turplanleggere, campingguide,
bilferieguide, atlas; utgivelse av tekster (annet
enn reklametekster); utgivelse av bøker,
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner,
aktivitetsbøker, instruksjons- og
undervisningsmateriell, skolemateriell;
utgivelse av elektroniske publikasjoner.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265193
2012.04.26
201200148
2012.01.04
2022.01.04

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Norges Automobil-Forbund, Postboks 6683 Etterstad,
0609 OSLO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler;
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
bokmerker; brevpapir; brosjyrer; bøker;
emballasje- og innpakningspapir; etiketter;
flygeblad; kalendere; kontorrekvisita;
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
skolemateriell; notisbøker; papir-, tegne og
skriveblokker; pennaler; plakater; poser for
emballasje; postkort; samlemapper; skilt av
papir eller kartong; skriveunderlag;
tegnelinjaler; tegnesaker; tegneserier;
viskelær.
Klasse:18 Bager og vesker; bager for sport;
campingsekker; handleveske; håndkoffert;
håndvesker; kofferter; lommebøker; paraply;
pengepung; ransler; reisebager; reisekoffert;
reiseveske; ryggsekker; skolesekker;
skolevesker; strandvesker; trillebager; tursekk;
regntrekk til sekk.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; badehetter;
bandanas; barneklær; bekledning for syklister;
belter; hansker; gymnastikk- og sportsklær;
kostymer; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; slips;
sokker; strømper; strømpebukser; øreklaffer.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; bager, ikke opptatt
i andre klasser; baller; ballonger; brettspill;
leker; lekekjøretøy; elektroniske spill; ski;
skøyter; kjelker; akebrett; sykler; tøyleker,
herunder bamser og teddybjørner; trampoliner.
Klasse:35 Drift og administrasjon av medlemskap for
barn i tilknytning til organisasjon for norske
bilister og andre interesserte; salg av
forannevnte varer i klassene 16, 18, 25, og 28.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet innenfor
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet og
informasjonsvirksomhet om trafikk,
trafikksikkerhet og trafikkopplæring;
konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet,
HMS og trafikkopplæring; utgivelse av
reisebøker, turplanleggere, campingguide,
bilferieguide, atlas; utgivelse av tekster (annet
enn reklametekster); utgivelse av bøker,
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner,
aktivitetsbøker, instruksjons- og
undervisningsmateriell, skolemateriell;
utgivelse av elektroniske publikasjoner.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265195
2012.04.26
201113471
2011.11.25
2021.11.25

265194
2012.04.26
201113454
2011.11.23
2021.11.23

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Satema AS, Postboks 21 Manglerud, 0612 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Aluminium, plugger, stifter.
Klasse:7
Elektriske generatorer, generatorer elektriske.
Nødstrømgeneratorer, vekslestrømdynamoer,
vekselstrømgeneratorer, statorer, mobile
aggregater, stasjonære aggregater,
reservekraft aggregater.
Klasse:9
Elektrotavler, byggstrøm, hovedsentral,
kabelfordelingssentral, minisentral,
undersentral, fordelingsentral, målsentral,
Bryter (elektrisitet), fordelingskap (elektrisitet),
fordelingstavler (elektrisitet),
forgreiningsbokser (elektrisitet), kontrolltavler
(elektrisitet), målere (elektrisitet), strømkoblere
(elektrisitet), måleinstrumenter (elektrisitet),
elektrisitetsmålere, måleapparater (elektrisitet),
transformatorer, trafosentraler, stikkontakter,
elektriske apparater for kontroll og overvåking,
galvaniseringsapparater, strømvendere,
elektriske dynamometre (kraftmålere),
anleggskiosker, kapslings (tavler), styretavler,
hovedtavler, kapslinger og skap til
byggstrømsentraler, kabelføringsmateriell. ELuttaksboks, gulvbokser, el-søyler, El-boks,
uttakssøyler, gulvkanaler, gulvsendere,
gulvsøyler, grenstaver, nedføringsstaver,
kabelkurver, kabelgjennomføring,
kabelbeskytter, nedføringsrør,
multimediakontakter, veggkanal, veggbokser,
grenuttak, borduttak, veggskap.

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg,
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett;
skalldyr (ikke levende); alginater til bruk i
næringsmidler, ansjos, blåskjell (bløtdyr) (ikke
levende); saltet fisk, fiskeekstrakter, fiskeagn
(ikke levende), konservert fisk, fiskefileter,
fiskehermetikk, fiskekraft, fiskelim for
næringsmidler, fiskemat, fiskemel som
menneskeføde, fiskeprodukter, hummer (ikke
levende), kaviar, fiskekaviar, kreps (ikke
levende), laks (fersk og preparert), languster
(ikke levende), fiskelever, fiskerogn, muslinger
(spiselige) (ikke levende); reker (ikke levende),
ristet tang, sardiner, sjøpølser (ikke levende),
tunfisk, østers (ikke levende).
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; essenser
for næringsmidler, unntatt eteriske oljer;
griljermel, is for avkjøling, kapers, kokesalt,
nudler, pizzaer, sjøvann (til matlagning),
soyasaus, stivelse for næringsmidler, sushi
(risrett med fisk), tomatsaus, vårruller.
Klasse:31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser;
levende dyr, levende fisk, levende skalldyr,

Klasse:40

Mekanisk produksjon, galvanisering,
behandling av metaller, aluminium, utleie av
generatorer
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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registrerte varemerker
levende bløtdyr; friske frukter og grønnsaker;
frø og såvarer, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; malt;
blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn
(levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn,
kråkeboller (levende), muslinger (levende),
oppdrettsprodukter, ris (ubehandlet), sjøpølser
(levende), tang (fersk), østers (levende).
Klasse:40 Bearbeiding av fisk og skalldyr; foredling av
fisk og skalldyr; fiskematproduksjon; røking av
fisk og andre næringsmidler;
slakterivirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265197
2012.04.27
201200214
2012.01.06
2022.01.06

NOISY
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter;
egg; spiselige oljer og fett; melk,
melkeprodukter, melkedrikker, smakssatt
melk, meieriprodukter; yoghurt, drikkeyoghurt,
drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller
melk, yoghurtbaserte matvarer eller drikker;
melkebasert pålegg, kvarg, prim, ost;
ferdigretter, måltidserstatninger,
mellommåltider og desserter hovedsakelig
bestående av varer i denne klasse.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mel og næringsmidler av korn,
herunder kornbaserte stenger og bars, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis;
mellommåltider i form av kornbaserte bars
(stenger), herunder slike overtrukket med
yoghurt; ferdigretter, måltidserstatninger,
mellommåltider og desserter hovedsakelig
bestående av varer i denne klasse.
Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann
og andre ikke-alkoholholdige drikker;
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre
preparater til fremstilling av drikker; sports- og
energidrikker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

265196
2012.04.26
201113792
2011.12.02
2021.12.02

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
RADONMANNEN AS, Postboks 6731 Etterstad, 0609
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse, forskning og radonmålinger; design
og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265198
2012.04.27
201200215
2012.01.06
2022.01.06

VERTICA
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company LP, 11445
Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON,
United States of America (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Datasoftware; datalagringssoftware (computer
data warehouse software) for bruk i
administrasjon og håndtering av data og
informasjon; datahardware; dataservere;
dataperiferiutstyr.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

15

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265199
2012.04.27
201114865
2011.12.20
2021.12.20

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265201
2012.04.27
201115308
2012.01.02
2022.01.02

HAR DU NO' DRITT Å FJERNE,
TAR VI DET GJERNE!
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SøppelTaxi AS, Postboks 153, Kalbakken, 0903 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Transportvirksomhet, herunder bortkjøring og
frakt av løsøre, avfall og skrot; innpakking,
pakking og lagring av varer og løsøre.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
RESIGHT AS, Tore Hundsgate 7, 9404 HARSTAD
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(521) Bruk/innarbeidelse

265202
2012.04.27
201200261
2012.01.09
2022.01.09
Ja

265200
2012.04.27
201200216
2012.01.06
2022.01.06
(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BOKERØD GRUPPEN AS, Rådyrfaret 4, 1362 HOSLE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne); rugemaskiner.
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

LEXINO
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Karnov Group AB, Box 6430, 11382 STOCKHOLM,
Sweden (SE)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Nedlastbare elektroniske lovsamlinger,
oppslagsverk og brukermanualer; elektronisk
lovsamling, oppslagsverk og brukermanualer
på magnetiske eller optiske databærere,
inkludert smarttelefoner, pads og lignende som
håndholdte elektroniske enheter; innspilte
dataprogrammer
Klasse:16 Bøker, inkludert lovsamlinger, oppslagsverk,
håndbøker og manualer, trykksaker;
tidsskrifter
Klasse:38 Tilveiebringelse av tilgangstid for
datamaskindatabaser; utleie av tilgangstid for
datamaskindatabaser
Klasse:41 Utdannelses- og underivisningsvirksomhet;
redaksjonelle tjenester, forlagsvirksomhet og
utgivervirksomhet
Klasse:42 Profesjonelle konsulenttjenester knyttet til
datamaskindatabaser og digitale tilbud av
tjenester; herunder redigert og uredigerte
lovsamlinger på datamaskindatabaser,
forlagsvirksomhet og utgivervirksomhet samt
tjenester knyttet til publikasjoner og
lovsamlinger i elektronisk format
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

16

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265203
2012.04.27
201114921
2011.12.21
2021.12.21

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265205
2012.04.27
201111735
2011.10.17
2021.10.17

ENVACO
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MeadWestvaco Corp, 501 South 5th Street, VA232190501 RICHMOND, United States of America (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Talloljefettsyrer, rå tallolje.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265204
2012.04.27
2012.01.06, JP, 2012-000382
201200219
2012.01.06
2022.01.06

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sæbøe Invest, Heddekroken 4, 4034 STAVANGER
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vanntett bærbar ryggsekk/bag med
flyteegenskaper inneholdende sikkerhetsutstyr
for bruk på sjø og land.
Klasse:18 Vanntett bærbar ryggsekk/bag med
flyteegenskaper.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku
TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Kameraer; digitale kameraer; kameralinser;
batterier og batteriladere for kameraer og
digitale kameraer; fjernkontroller for kameraer
og digitale kameraer; beholdere for kameraer
og digitale kameraer; reimer og stropper for
kameraer og digitale kameraer; computer
software; beholdere spesielt tilpasset for
fotografiske apparater og instrumenter; filtre for
ultrafiolette stråler, for fotografering; filtre
(fotografi); blitzpærer og-lamper (fotografi);
blitzlys (fotografi); lukkerutløsere (fotografi);
lukkere (fotografi); lysbilder (fotografi); spoler
(fotografi); stativer for fotografiapparater;
transparenter (fotografi); kamerasøkere,
fotografiske; tripodstativer for kameraer;
lysbildeapparater; mobiltelefoner; cellulare
telefoner; smarttelefoner;
skjermbeskyttelsesfilmer for digitale kameraer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265206
2012.04.27
201112010
2011.10.24
2021.10.24

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro
Stiges, 90 Strait Street, VLT1436 VALLETTA, Malta
(MT)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Automatiske spillautomater; underholdningsog spillmaskiner; elektriske og/eller
elektroniske maskiner, apparater og
installasjoner for underholdning - og spilling.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

17

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265207
2012.04.27
201200438
2012.01.11
2022.01.11

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265210
2012.04.27
201112934
2011.11.15
2021.11.15

Frydalized
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Frydaze AS, Postboks 94 Bekkelagshøgda, 1109
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Deksel for pc-er, mobiltelefon støpt i plast.
Klasse:42

Emballasjedesign, forskning og utvikling av
nye produkter for tredjemann, og
industridesign.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265208
2012.04.27
201200439
2012.01.11
2022.01.11

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
INDUSTRY MEDIA GLOBAL NORWAY, Postboks
6671, 7444 TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
PSYKOLOG TRULS PAULSEN, Skule Bårdsonsgate
15, 7052 TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Fjernsynsreklame; forskning relatert til
bedrifter (som research, undersøkelser,
markedsundersøkelser); konsultasjoner for
bedrifts- og forretningsledelse; nyhetsklipping;
on-line annonsering på datanettverk;
oppdatering av reklamedokumentasjon;
organisering av messer for salg og
markedsføring; presentasjon av varer gjennom
medier, for detaljsalg; publisering av
reklametekster; reklamebyråer; rådgivning for
forretningsledelse; rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse;
rådgivningstjeneste for forretningsledelse;
skriving av reklamtekster; utleie av
annonseringstid i kommunikasjonsmedia;
utleie av reklameplass; varemerkebygging.
[markedsføringstjeneste].
Klasse:41 Digital bildebearbeidelse; distribusjon av film;
filmproduksjon; filmproduksjon på videobånd;
filmstudioer; fjernsynsunderholdning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

Frydalize
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Frydaze AS, Postboks 94 Bekkelagshøgda, 1109
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Deksel for pc-er, mobiltelefon støpt i plast.
Klasse:42

Emballasjedesign, forskning og utvikling av
nye produkter for tredjemann, og
industridesign.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265209
2012.04.27
201200436
2012.01.11
2022.01.11

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

XERFIT

265211
2012.04.27
201113159
2011.11.17
2021.11.17

INTERSAND CLASSIC

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mylna AS, Postboks 244, 3051 MJØNDALEN
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler; apparater og
redskaper for fysiske øvelser;
øvelsesapparater (muskelstrekkere);
stasjonære treningssykler.
(450) Kunngjøringsdato

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Le Groupe Intersand du Canada Inc, 125 rue De La
Barre, QCJ4B2X6 BOUCHERVILLE, Canada (CA)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Strø for dyr.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

2012.05.07

18

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265212
2012.04.27
201113162
2011.11.16
2021.11.16

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265214
2012.04.27
201112587
2011.11.07
2021.11.07

DISCOVERY WEB
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kongsberg Oil and Gas Technologies AS, Postboks
306, 1301 SANDVIKA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer(unntatt
for landkjøretøyer); koblinger
og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer);
blåsemaskiner;
boremaskiner; borerigger; boretårn; borkroner,
drivanordninger;
industriroboter, kraner; apparater for lasting og
lossing;

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Manuka Health New Zealand Ltd, 1 Carlton Street TE
AWAMUTU, New Zealand (NZ)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Medisinerte kroppspleieprodukter; dietetiske
stoffer til medisinsk bruk; vitaminpreparater.
Klasse:30 Mel og produkter fremstilt av kornblandinger;
brød, bakervarer og konfektyrer; honning,
sirup; sauser.
Klasse:35 Detalj- og engrossalgstjenester knyttet til salg
av medisinerte og ikke-medisinerte
kroppspleiprodukter, multivitamin-produkter,
matvarer og drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

oljeraffineringsmaskiner; hydrauliske
og pneumatiske styringsanordninger for
maskiner og
motorer.
Klasse:9

Dataprogrammer for visualisering av data i
forbindelse med leting og produksjon av olje og
gass.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265213
2012.04.27
201200476
2012.01.13
2022.01.13

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265215
2012.04.27
201200465
2012.01.13
2022.01.13

X-ERFIT
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mylna AS, Postboks 244, 3051 MJØNDALEN
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler; apparater og
redskaper for fysiske øvelser;
øvelsesapparater (muskelstrekkere);
stasjonære treningssykler.

MIRU
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Menicon Co Ltd, 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, 4600006 NAGOYA-SHI, AICHI, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for kontaktlinser;
farmasøytiske preparater; oppløsningsmidler for
kontaktlinser
Klasse:9 Kontaktlinser og tilbehør.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(450) Kunngjøringsdato

19

2012.05.07

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265216
2012.04.27
201200456
2012.01.12
2022.01.12

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265218
2012.04.30
2011.09.06, US, 85/415,999
201110800
2011.09.23
2021.09.23

DLNA
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Digital Living Network Alliance, 4000 Kruse Way Place,
Bldg 2, Suite 250, OR97035 LAKE OSWEGO, USA
(US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Datamaskinvare; ytre enheter for datamaskiner;
datamaskiner; bærbare PCer; personlige
datamaskiner (PC-er); laptop-datamaskiner;
nettbrett (tablet computers); mobile
mediatabletter; datalagringsenheter, nemlig
høyhastighets-lagringssubsystemer for lagring
og gjenoppretting av elektronisk data enten
lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk;
fjernsynsapparater; stereoanlegg;
hjemmekinosystemer, nemlig
hjemmekinomottagere og lydforsterkere;
lydhøytalere, forsterkere og skjermvisning til
hjemmekino adaptert for
CD/DVD/VCR/MP3/optiske og magneto-optiske
platespillere og innspilte datamedia;
datamonitorer; trådløse monitorer; TVmonitorer; videomonitorer; dataspillkonsoller til
bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; videospillkonsoller til bruk med en
ekstern visningsskjerm eller -monitor;
videospillmaskiner til bruk med
fjernsynsapparater, audio/videomottakere;
videoskjermer; fjernhøyttalere for musikk;
digitale kameraer; camcordere (videokamera);
personlige digitale assistanter (PDA-er);
skrivere; datamaskinskrivere; fotoskrivere;
mobiltelefoner; bærbare musikkspillere;
mobiltelefoner og mobile mediabrett utviklet for
multimediainnhold; CD/DVD/VCR/MP3/optiske
og magneto-optiske platespillere og -opptakere;
digitalt nettverksutstyr, nemlig servere, rutere,
systemporter, kabel- eller trådløs nettverk,
programvare, grensesnitt for
kommunikasjonsinnretninger; digitale
fotorammer; tv-bokser (digitalboks); apparater
med integrerte digitale nettverkskapasiteter for
lagring og deling av digitalt innhold på et
hjemmedatamaskinnettverk; dataprogrammer
for deling, gjenfinning, visning og kontroll av
bilder, filmer, digital media og musikkfiler
mellom mobile innretninger og
hjemmeunderholdningsinnretninger; radioer
med innbygde ur; videoplatespillere; modemer;
faksimilemaskiner; scannere;
satelllittfjernsynssystemer, satellittradio; digitale
videoopptakere; audiobåndopptakere;
audiovideomottakere; kabelfjernsynsomformere;
digitale underholdningssystemer for å se, lagre
og dele digitalt innhold på et
hjemmecomputernettverk; videoprosjektører;
multimediaprosjektører.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DUNDAS FOOTWEAR ANS, Svarverudveien 240,
2150 ÅRNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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2022.01.12

SEM OG JOHNSEN
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Advokat Camilla Sem Eiendom AS, Postboks 3103
Elisenberg, 0207 OSLO
Advokat Tom E Johnsens Eiendomskontor AS,
Postboks 3103 Elisenberg, 0207 OSLO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Eiendomsmegling.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Reg.nr.:
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265220
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HTC CLOSECONNECT

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Datamaskinvare, nemlig et instrument til å
forenkle tegning, skriving, opptak, sletting,
maling, redigering, fargelegging og skissering
av bilder og tekster i form av et blyantlignende
instrument til bruk sammen med mobiltelefoner,
smarttelefoner, trådløse telefoner,
cellemobiltelefoner, datamaskiner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, personlige
digitale assistenter, og trådløst håndholdt
digitalelektronikkutstyr til kommunikasjon,
opptak, organisering, overføring, manipulering,
lagring og gjennomsyn av tekst-, data-, bilde- og
lydfiler, og relaterte dataprogrammer, nemlig
drivere, opplæringsprogrammer,
produktivitetsprogrammer,
publiseringsprogrammer, designprogrammer,
spillapplikasjoner og
underholdningsprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Datamaskiner, datamaskinutstyr og
datamaskinprogrammer til å sette opp,
konfigurere og administrere trådløse nettverk;
brukerprogramvare til mobiltelefoner,
cellemobiltelefoner, smarttelefoner, personlige
digitale assistenter og tavledatamaskiner brukt
til å koble til annet mobilt utstyr;
datamaskinprogrammer til mobiltelefoner,
cellemobiltelefoner, smarttelefoner, personlige
digitale assistenter og tavledatamaskiner brukt
til innsamling, redigering, organisering,
modifisering, bokmerking, overføring, lagring og
deling av data og informasjon;
brukerprogramvare til mobiltelefoner,
cellemobiltelefoner, smarttelefoner, personlige
digitale assistenter og tavledatamaskiner brukt
til å styre
nærfeltkommunikasjonsteknologifunksjoner på
slikt utstyr; datamaskinprogrammer til å sette
opp, konfigurere og administrere nettverk
mellom datamaskiner og lokale nettverk mellom
datamaskiner (peer-to-peer baserte nettverk).
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Søknadsnr.:
Inndato:
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HTCDEV

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware for nedlasting,
opplasting, kjøp, programmering, overføring,
mottak, redigering, utdrag, koding, dekoding,
bruk, visning, tilgang til, søk etter, deling,
lagring og organisering av datamaskinspill og
videospill og innhold knyttet dertil;
mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware til nedlasting,
opplasting, kjøp, programmering, overføring,
mottak, redigering, utdrag, koding, dekoding,
bruk, visning, tilgang til, lagring og
organisering av data og software på området
datamaskin- og videospill; mobiltelefoner,
smarttelefoner, trådløse telefoner,
cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner,
tavledatamaskiner, datamaskin- og
mobilutstyrssoftware til bruk på sosiale
nettverk og til deling og kommentering av
datamaskinspill og videospill og tilknyttet
innhold; nedlastbare datamaskinspill og
videospill, data, bilder, filer, lydfiler, mediefiler
(podcasts), musikkfiler, videofiler,
audiovisuelle filer og multimediefiler
fremskaffet via internett og trådløst utstyr.
Klasse:35 Detaljsalgstjenester vedrørende software
tilbudt via internett elle andre
datamaskinnettverk og elektroniske
kommunikasjonsnettverk; detaljsalgstjenester
vedrørende software til bruk med
datamaskiner, mobiltelefoner,
tavledatamaskiner, og mobilutstyr;
detaljsalgstjenester vedrørende
spillprogrammer til bruk med datamaskiner,
mobiltelefoner, tavledatamaskiner og
mobilutstyr.
Klasse:42 Datamaskintjenester, nemlig å tilby
søkemotorer for å fremskaffe spill og innhold
knyttet dertil for datamaskiner, mobiltelefoner,
tavledatamaskiner og mobilutstyr, alt
fremskaffet via et globalt datamaskinnettverk;
stille til rådighet et nettsted som tilbyr
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar
programvare til nedlasting, opplasting, kjøp,
programmering, overføring, mottak, redigering,
utdrag koding, dekoding, bruk, visning, tilgang
til, søk etter, deling, lagring og organisering av
spill og tilknyttet innhold for datamaskiner,
mobiltelefoner, tavledatamaskiner og
mobilutstyr.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Programvareutviklingspakker (SDKer)
omfattende datamaskinprogrammer til utvikling
av andre datamaskinprogrammer og
programmeringsgrensesnitt for
kommunikasjon mellom programvare (APIer)
til bruk i utvikling av brukerprogramvarer og
programvarer til mobiltelefoner, smarttelefoner,
cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner,
tavledatamaskiner, personlige digitale
assistenter og trådløst håndholdt
digitalelektronikkutstyr til kommunikasjon,
opptak, organisering, overføring, manipulering,
lagring og gjennomsyn av tekst-, data-, bildeog lydfiler; datamaskinprogrammer til bruk som
et programmeringsgrensesnitt for
kommunikasjon mellom programvare (API) til å
utvikle andre datamaskinprogrammer.
Klasse:41 Tilby bloggjournaler, opplæring, seminarer,
praktiske seminarer og undervisning for
programmerere, programvareutviklere og
brukerprogramvareutviklere vedrørende
metoder for å utvikle utstyr og programvarer til
mobiltelefoner, smarttelefoner,
cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner,
tavledatamaskiner, personlige digitale
assistenter og trådløst håndholdt
digitalelektronikkutstyr til kommunikasjon,
opptak, organisering, overføring, manipulering,
lagring og gjennomsyn av tekst-, data-, bildeog lydfiler.
Klasse:42 Tilby, online, råd, informasjon, analyser og
konsultasjonstjenester vedrørende utvikling av
programvarer, teknisk støtte i form av
feilsøking vedrørende
programvareutviklingsproblemer for
programmerere, programvareutviklere og
programvareintegratorer som arbeider på eller
i tilknytning til mobiltelefoner, smarttelefoner,
cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner,
tavledatamaskiner, personlige digitale
assistenter og trådløst håndholdt
digitalelektronikkutstyr til kommunikasjon,
opptak, organisering, overføring, manipulering,
lagring og gjennomsyn av tekst-, data-, bildeog lydfiler; stille til rådighet et nettsted som
tilbyr informasjon om og mulighet for
nedlasting av programvarepakker (SDKer)
som omfatter datamaskinprogrammer til
utvikling av andre datamaskinprogrammer og
programmeringsgrensesnitt for
kommunikasjon mellom programvare (APIer)
til utvikling av andre datamaskinprogrammer;
stille til rådighet et nettsted som tilbyr brukerne
mulighet til å laste opp, laste ned, dele og
kommentere brukerprogramvarer og
programkoder til mobiltelefoner,
smarttelefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, personlige
digitale assistenter og trådløst håndholdt
digitalelektronikkutstyr til kommunikasjon,
opptak, organisering, overføring, manipulering,
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lagring og gjennomsyn av tekst-, data-, bildeog lydfiler.
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HTC READ
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware til nedlasting,
opplasting, kjøp, programmering, overføring,
mottak, redigering, utdrag, koding, dekoding,
avspilling, visning, tilgang til, søk etter, deling,
lagring og organisering av litterære verk, tekst,
data, filer, bilder, lyd, audiovisuelle og
multimediale verk; mobiltelefoner,
smarttelefoner, trådløse telefoner,
cellemobiltelefoner, bærbare datamaskiner,
tavledatamaskiner, datamaskin- og
mobilutstyrssoftware til nedlasting, opplasting,
kjøp, programmering, overføring, mottak,
redigering, utdrag, koding, dekoding,
avspilling, visning, tilgang til, lagring og
organisering av informasjon og dokumenter på
området e-bøker, lydbøker, elektroniske bøker,
magasiner, aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev,
journaler, og bruksanvisninger som omhandler
ulike tema; mobiltelefoner, smarttelefoner,
trådløse telefoner, cellemobiltelefoner,
bærbare datamaskiner, tavledatamaskiner,
datamaskin- og mobilutstyrssoftware til bruk
på sosiale nettverk og til deling og
kommentering av e-bøker, elektroniske bøker,
lydbøker, magasiner, aviser, tidsskrifter,
nyhetsbrev, journaler og bruksanvisninger som
omhandler ulike tema; nedlastbare e-bøker,
elektroniske bøker, lydbøker, magasiner,
aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og
bruksanvisninger som omhandler ulike tema.
Klasse:35 Online detaljhandelstjenester vedrørende ebøker, lydbøker, elektroniske bøker,
magasiner, aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev,
journaler og bruksanvisninger som omhandler
ulike tema, audiovisuelle og multimediale verk,
og tilknyttede handelsvarer; online
detaljhandelstjenester vedrørende
abonnementer på elektroniske magasiner,
aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev og journaler.
Klasse:42 Datamaskintjenester, nemlig å tilby
søkemotorer for tilgang til lyd, bilde, filmer,
tekst og annet audiovisuelt og multimedialt
innhold på et globalt datamaskinnettverk; stille
til rådighet et nettsted som tilbyr midlertidig
bruk av ikke-nedlastbar programvare til
nedlasting, opplasting, kjøp, programmering,
overføring, mottak, redigering, utdrag, koding,
dekoding, avspilling, visning, tilgang til, søk
etter, deling, lagring og organisering av
informasjon og dokumenter på området ebøker, lydbøker, elektroniske bøker,
magasiner, aviser, tidsskrifter, nyhetsbrev,
journaler og bruksanvisninger som omhandler
ulike tema; stille til rådighet et nettsted som
tilbyr midlertidig bruk av ikke-nedlastbar
programvare for abonnering på og tilgang til
elektroniske magasiner, aviser, tidsskrifter,
nyhetsbrev og journaler.
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265224
2012.04.30
2011.04.06, US, 85/288,246
201111378
2011.10.06
2021.10.06

HTC LISTEN
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 330
TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware til nedlasting,
opplasting, kjøp, programmering, overføring,
mottak, redigering, utdrag, koding, dekoding,
avspilling, visning, tilgang til, søk etter, deling,
lagring og organisering av tekst, data, bilder,
filer, lydfiler, mediefiler (podkasts), lydbøker,
musikkfiler, videofiler, audiovisuelle filer og
multimediefiler; mobiltelefoner, smarttelefoner,
trådløse telefoner, cellemobiltelefoner,
bærbare datamaskiner, tavledatamaskiner,
datamaskin- og mobilutstyrssoftware til
håndtering av personlig informasjon;
mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware for tilgang til,
gjennomsyn av og søking i online databaser;
mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse
telefoner, cellemobiltelefoner, bærbare
datamaskiner, tavledatamaskiner, datamaskinog mobilutstyrssoftware til bruk på sosiale
nettverk og til deling og kommentering av
tekst, data, bilder, filer, lydfiler, mediefiler
(podkasts), lydbøker, musikkfiler, videofiler,
audiovisuelle filer og multimediefiler;
nedlastbare data, bilder, filer, lydfiler,
mediefiler (posdcasts), lydbøker, musikkfiler,
videofiler, audiovisuelle filer og multimediefiler
fremskaffet via internett og trådløst utstyr.
Klasse:35 Online detaljhandelstjenester vedrørende lyd-,
video-, film-, musikk-, audiovisuelle og
multimediale verk og tilknyttede handelsvarer;
online detaljhandelstjenester vedrørende
abonnementer på verker med lyd-, video-, film, musikk-, audiovisuelt og multimedialt innhold.
Klasse:38 Kringkasting av video- og lydprogram via
internett; kommunikasjonstjenester, nemlig
overføring av direkteavspilt (streamet) lyd og
audiovisuelle opptak via internett; levering av
digital musikk ved elektronisk overføring; tilby
telekommunikasjontilkoblingstjenester for
overføring av bilder, beskjeder, lyd-, visuelle,
audiovisuelle og multimediale verk;
direkteoverføring (streaming) av lyd, video og
audiovisuelt materiale på internett;
simultankringkasting av fjernsyn via globale
kommunikasjonsnettverk, internett og trådløse
nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig
overføring av mediefiler (podkasts);
videokringkasting og overføring av filmer og
spillefilmer via internett; overføring av
bestillingsvideoer via internett; tjenester
vedrørende elektroniske oppslagstavler; tilby
et online diskusjonsforum for lyd, video, filmer,
tekst og annet audiovisuelt og multimedialt
innhold.
Klasse:42 Datamaskintjenester, nemlig å tilby
søkemotorer for tilgang til lyd, video, filmer,
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registrerte varemerker
tekst og annet audiovisuelt og multimedialt
innhold på et globalt datamaskinnettverk; stille
til rådighet et nettsted som tilbyr midlertidig
bruk av ikke-nedlastbar programvare til
nedlasting, opplasting, overføring, opptak,
deling og programmering av lyd, video, filmer,
tekst og annet audiovisuelt og multimedialt
innhold.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse
20, 53113 BONN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring; direkte markedsføring:
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen
områdene transport og logistikk; oppdatering
av annonse- og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring;
oppsett av statistikk; markedsundersøkelser;
meningsmåling; publisering av reklametekster;
tjenester i forbindelse med
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring
av handelstransaksjoner, herunder innenfor
rammeverket for e-handel; arrangering,
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp
og salg av varer og for bruk av tjenester;
distribusjon av vareprøver; forsendelse av
annonser og reklame; dokumentkopiering; PRvirksomhet; faglige forretnings- og
organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning;
utvikling av annonse-, reklame- og
markedsføringsstrategier; rådgivning
vedrørende direkte markedsføring; plassering
av ordre og fakturahåndtering, herunder
innenfor rammeverket for e-handel.
Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for
tredjeparter; forsikringsvirksomhet;
transportforsikringsvirksomhet;
forsikringsmeglingstjenester, særlig
transportforsikringsmegling; elektronisk
handelsbetalingstjenester; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger
med fast eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer
ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler,
jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av
varer; transportinformasjon;
befraktningsvirksomhet, lossing av frakt;
lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk
innen transportsektoren; henting, transport og
levering av varer, særlig dokumenter, pakker,
brev og paller; sporing og gjenfinning ved hjelp
av elektronisk sporing av varer, særlig
dokumenter, pakker, brev og paller, tjenester
inkludert i denne klasse; administrasjon av
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie
av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og
ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager;
logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne
klassen; opprettelse av befordringsdokumenter
(transport); tilveiebringe informasjon relatert til
levering, transport og logistikk, særlig levering
av dokumenter, brev, pakker og paller,
inkludert i denne klassen; tilveiebringe online
informasjon innen området transport, pakking
og lagring av varer; frankering av varer, særlig
brev og pakker, herunder online; flyttetjenester
for bedrifter; innsamling, innbinding,
adressering og pakking i konvolutter av varer,
særlig brev og pakker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
COMFORT LIVING AS, Båthavnveien 6, 1655
SELLEBAKK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Mobilt gulvstativ med dockingstasjon for
nettbrett.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

265226
2012.04.30
201114173
2011.12.12
2021.12.12

COMMANDER
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bombardier Recreational Products Inc, 726 St. Joseph
Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, Canada (CA)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Kjøretøyer, nemlig side-by-side (ssv)
kjøretøyer, atv (all-terreng) kjøretøy, deler og
tilbehør til side-by-side (ssv) kjøretøy atv (allterreng) kjøretøyer
Klasse:35 Markedsføring; detaljsalg for side-by-side (ssv)
kjøretøyer og atv (all-terreng) kjøretøyer; online detaljsalg for side-by-side (ssv) kjøretøy
og atv (all-terreng) kjøretøyer; annonsering,
samarbeidende annonsering for side-by-side
(ssv) kjøretøy og atv (all-terreng) kjøretøyer for
andre ved bruk av TV-reklame, radioreklame,
avisreklame, sirkulerende brosjyrer, plakater,
bannere og internett; fremme salg av side-byside (ssv) kjøretøy og atv (all-terreng)
kjøretøyer for andre ved hjelp av TV-reklame,
radio reklame, avisreklame, sirkulerende
brosjyrer, plakater, bannere og internett.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

25

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265228
2012.04.30
201114955
2011.12.23
2021.12.23

DHL DOOR-TO-MORE

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265229
2012.04.30
201114960
2011.12.23
2021.12.23

DHL HIGHVALUE

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse
20, 53113 BONN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring; direkte markedsføring:
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen
områdene transport og logistikk; oppdatering
av annonse- og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring;
oppsett av statistikk; markedsundersøkelser;
meningsmåling; publisering av reklametekster;
tjenester i forbindelse med
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring
av handelstransaksjoner, herunder innenfor
rammeverket for e-handel; arrangering,
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp
og salg av varer og for bruk av tjenester;
distribusjon av vareprøver; forsendelse av
annonser og reklame; dokumentkopiering; PRvirksomhet; faglige forretnings- og
organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning;
utvikling av annonse-, reklame- og
markedsføringsstrategier; rådgivning
vedrørende direkte markedsføring; plassering
av ordre og fakturahåndtering, herunder
innenfor rammeverket for e-handel.
Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for
tredjeparter; forsikringsvirksomhet;
transportforsikringsvirksomhet;
forsikringsmeglingstjenester, særlig
transportforsikringsmegling; elektronisk
handelsbetalingstjenester; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger
med fast eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer
ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler,
jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av
varer; transportinformasjon;
befraktningsvirksomhet, lossing av frakt;
lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk
innen transportsektoren; henting, transport og
levering av varer, særlig dokumenter, pakker,
brev og paller; sporing og gjenfinning ved hjelp
av elektronisk sporing av varer, særlig
dokumenter, pakker, brev og paller, tjenester
inkludert i denne klasse; administrasjon av
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie
av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og
ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager;
logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne
klassen; opprettelse av befordringsdokumenter
(transport); tilveiebringe informasjon relatert til
levering, transport og logistikk, særlig levering
av dokumenter, brev, pakker og paller,
inkludert i denne klassen; tilveiebringe online
informasjon innen området transport, pakking
og lagring av varer; frankering av varer, særlig
brev og pakker, herunder online; flyttetjenester
for bedrifter; innsamling, innbinding,
adressering og pakking i konvolutter av varer,
særlig brev og pakker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse
20, 53113 BONN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring; direkte markedsføring:
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen
områdene transport og logistikk; oppdatering
av annonse- og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring;
oppsett av statistikk; markedsundersøkelser;
meningsmåling; publisering av reklametekster;
tjenester i forbindelse med
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring
av handelstransaksjoner, herunder innenfor
rammeverket for e-handel; arrangering,
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp
og salg av varer og for bruk av tjenester;
distribusjon av vareprøver; forsendelse av
annonser og reklame; dokumentkopiering; PRvirksomhet; faglige forretnings- og
organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning;
utvikling av annonse-, reklame- og
markedsføringsstrategier; rådgivning
vedrørende direkte markedsføring; plassering
av ordre og fakturahåndtering, herunder
innenfor rammeverket for e-handel.
Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for
tredjeparter; forsikringsvirksomhet;
transportforsikringsvirksomhet;
forsikringsmeglingstjenester, særlig
transportforsikringsmegling; elektronisk
handelsbetalingstjenester; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger
med fast eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer
ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler,
jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av
varer; transportinformasjon;
befraktningsvirksomhet, lossing av frakt;
lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk
innen transportsektoren; henting, transport og
levering av varer, særlig dokumenter, pakker,
brev og paller; sporing og gjenfinning ved hjelp
av elektronisk sporing av varer, særlig
dokumenter, pakker, brev og paller, tjenester
inkludert i denne klasse; administrasjon av
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie
av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og
ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager;
logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne
klassen; opprettelse av befordringsdokumenter
(transport); tilveiebringe informasjon relatert til
levering, transport og logistikk, særlig levering
av dokumenter, brev, pakker og paller,
inkludert i denne klassen; tilveiebringe online
informasjon innen området transport, pakking
og lagring av varer; frankering av varer, særlig
brev og pakker, herunder online; flyttetjenester
for bedrifter; innsamling, innbinding,
adressering og pakking i konvolutter av varer,
særlig brev og pakker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265230
2012.04.30
201114961
2011.12.23
2021.12.23

DHL TRADEFAIRS&EVENTS

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265231
2012.04.30
201114963
2011.12.23
2021.12.23

DHL EURONET

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse
20, 53113 BONN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring; direkte markedsføring:
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen
områdene transport og logistikk; oppdatering
av annonse- og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring;
oppsett av statistikk; markedsundersøkelser;
meningsmåling; publisering av reklametekster;
tjenester i forbindelse med
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring
av handelstransaksjoner, herunder innenfor
rammeverket for e-handel; arrangering,
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp
og salg av varer og for bruk av tjenester;
distribusjon av vareprøver; forsendelse av
annonser og reklame; dokumentkopiering; PRvirksomhet; faglige forretnings- og
organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning;
utvikling av annonse-, reklame- og
markedsføringsstrategier; rådgivning
vedrørende direkte markedsføring; plassering
av ordre og fakturahåndtering, herunder
innenfor rammeverket for e-handel.
Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for
tredjeparter; forsikringsvirksomhet;
transportforsikringsvirksomhet;
forsikringsmeglingstjenester, særlig
transportforsikringsmegling; elektronisk
handelsbetalingstjenester; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger
med fast eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer
ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler,
jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av
varer; transportinformasjon;
befraktningsvirksomhet, lossing av frakt;
lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk
innen transportsektoren; henting, transport og
levering av varer, særlig dokumenter, pakker,
brev og paller; sporing og gjenfinning ved hjelp
av elektronisk sporing av varer, særlig
dokumenter, pakker, brev og paller, tjenester
inkludert i denne klasse; administrasjon av
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie
av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og
ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager;
logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne
klassen; opprettelse av befordringsdokumenter
(transport); tilveiebringe informasjon relatert til
levering, transport og logistikk, særlig levering
av dokumenter, brev, pakker og paller,
inkludert i denne klassen; tilveiebringe online
informasjon innen området transport, pakking
og lagring av varer; frankering av varer, særlig
brev og pakker, herunder online; flyttetjenester
for bedrifter; innsamling, innbinding,
adressering og pakking i konvolutter av varer,
særlig brev og pakker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse
20, 53113 BONN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet;
markedsføring; direkte markedsføring:
tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av
bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen
områdene transport og logistikk; oppdatering
av annonse- og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring;
oppsett av statistikk; markedsundersøkelser;
meningsmåling; publisering av reklametekster;
tjenester i forbindelse med
handelsinformasjon; arrangering og sluttføring
av handelstransaksjoner, herunder innenfor
rammeverket for e-handel; arrangering,
sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp
og salg av varer og for bruk av tjenester;
distribusjon av vareprøver; forsendelse av
annonser og reklame; dokumentkopiering; PRvirksomhet; faglige forretnings- og
organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning;
utvikling av annonse-, reklame- og
markedsføringsstrategier; rådgivning
vedrørende direkte markedsføring; plassering
av ordre og fakturahåndtering, herunder
innenfor rammeverket for e-handel.
Klasse:36 Tollspeditørtjenester (tollklarering) for
tredjeparter; forsikringsvirksomhet;
transportforsikringsvirksomhet;
forsikringsmeglingstjenester, særlig
transportforsikringsmegling; elektronisk
handelsbetalingstjenester; finansiell
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger
med fast eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer
ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler,
jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av
varer; transportinformasjon;
befraktningsvirksomhet, lossing av frakt;
lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk
innen transportsektoren; henting, transport og
levering av varer, særlig dokumenter, pakker,
brev og paller; sporing og gjenfinning ved hjelp
av elektronisk sporing av varer, særlig
dokumenter, pakker, brev og paller, tjenester
inkludert i denne klasse; administrasjon av
lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie
av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og
ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager;
logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne
klassen; opprettelse av befordringsdokumenter
(transport); tilveiebringe informasjon relatert til
levering, transport og logistikk, særlig levering
av dokumenter, brev, pakker og paller,
inkludert i denne klassen; tilveiebringe online
informasjon innen området transport, pakking
og lagring av varer; frankering av varer, særlig
brev og pakker, herunder online; flyttetjenester
for bedrifter; innsamling, innbinding,
adressering og pakking i konvolutter av varer,
særlig brev og pakker.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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registrerte varemerker

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265232
2012.04.30
201112868
2011.11.14
2021.11.14

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265233
2012.04.30
201114535
2012.01.04
2022.01.04

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265234
2012.04.30
201113232
2011.11.22
2021.11.22

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hansen & Co AS, Markensgate 32, 4612
KRISTIANSAND
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gard AS, Kittelsbukten 31, 4836 ARENDAL
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, herunder sjøforsikring
(450) Kunngjøringsdato

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
KEVIN WILLIAM GALLAGHER, KAMPEVEIEN 1, 1350
LOMMEDALEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Omdømmebygging; branding; profilering.
Klasse:41 Organisering av seminarer, konferanser;
organisering av utstillinger.
Klasse:45 Internasjonal nettverksbygging;
nettverksutvikling.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265235
2012.04.30
201200223
2012.01.05
2022.01.05

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vaida Vaskebyrå AS, Tjønnvegen 8C, 4353 KLEPP ST
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet;
rengjøringsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato
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2012.05.07

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

265236
2012.04.30
201002712
2010.03.10
2022.04.30

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265238
2012.04.30
2011.06.17, EM, 010056927
201112018
2011.10.24
2021.10.24

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pulsen AB, Box 881, 50115 BORÅS, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(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; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner;
datamaskiner; brannslukningsapparater;
nettverk til innsamling og distribusjon av data,
datasoftware, nemlig software for systemer til
informasjon, kontroll, drift, administrasjon,
forretningsvirksomhet, innbygging
(embedded), selvbetjening og
forvaltningssystemer; elektroniske
publikasjoner, nemlig elektronisk lesbare
tekniske manualer og brukermanualer for
datasystem; nedlastbar software; bærere i
form av chips for reproduksjon og lagring av
data.
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester;
administrasjonsrådgivning; rekrutering av
datapersonale;
forretningsvirksomhetsrådgiving i forbindelse
med administrasjon av informasjonsteknologi;
forretningsvirksomhetsrådgivning i forbindelse
med bruk av datamaskiner og
datamaskinsoftware, innsamlig og
systematisering av informasjon til databaser;
tjenester i forbindelse med datastyrt henting,
lagring, registrering, register/postinnhold og
behandling av forretningsinformasjon; tjenester
i forbindelse med datastyrt databehandling,
dataverifisering og filforvaltningssystemer;
tjenester i forbindelse med datasøk i datafiler
for andre; databaseforvaltningstjenester;
detaljhandel av datahardware og datasoftware.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe
flerbrukeradgang til et globalt og lokalt
datainformasjonsnettverk; tilveiebringe
flerbrukeradgang til databaser; utleie av
tilgangstid til databaser; overføring av
informasjon mellom datamaskiner,
arbeidsstasjoner og trådløse anordninger.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; arrangering av kurs,
seminarer, konferanser og workshopper og
tilbud om profesjonell coaching innenfor
området for informasjonsteknologi.
Klasse:42 Vitenskapelige tjenester; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner
og dataprogrammer; implementerings- og
konsulenttjenester innenfor området for data

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Product and Licensing Ltd, 5th Floor, 86 Jermyn Street,
SE1Y6AW LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, hodeplagg, denimklær, denimbukser,
jeans, denimskjørt, jakker, skjorter.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12

265237
2012.04.30
201002713
2010.03.10
2022.04.30

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Product and Licensing Ltd, 5th Floor, 86 Jermyn Street,
SE1Y6AW LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, hodeplagg, denimklær, denimbukser,
jeans, denimskjørt, jakker, skjorter.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

29

registrerte varemerker
og datasoftware; dataprogramering;
vedlikehold og oppdatering av datasoftware;
datasystemanalyse, nemlig overvåkning av
andres datasystem for tekniske formål og
tilveiebringelse av datasoftware og
innretninger for sikkerhetskopiering;
rådgivningstjenester innenfor området for
design, utvelgelse, implementering og
anvendelse/bruk av datahardware, -software
og beslektede datasystemer; utleie av
datahardware og datasoftware;
vertsfunksjonstjenester for datanettsteder;
tilveiebringelse av online ikke nedlastbar
software, sikkerhetstjenester i forbindelse med
datastyrt data.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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PULSEN
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pulsen AB, Box 881, 50115 BORÅS, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(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; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner;
datamaskiner; brannslukningsapparater;
nettverk til innsamling og distribusjon av data,
datasoftware, nemlig software for systemer til
informasjon, kontroll, drift, administrasjon,
forretningsvirksomhet, innbygging
(embedded), selvbetjening og
forvaltningssystemer; elektroniske
publikasjoner,
nemlig elektronisk lesbare tekniske manualer
og brukermanualer for datasystem; nedlastbar
software; bærere i form av chips for
reproduksjon og lagring av data.
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester;
administrasjonsrådgivning; rekrutering av
datapersonale;
forretningsvirksomhetsrådgiving i forbindelse
med administrasjon av informasjonsteknologi;
forretningsvirksomhetsrådgivning i forbindelse
med bruk av datamaskiner og
datamaskinsoftware, innsamlig og
systematisering av informasjon til databaser;
tjenester i forbindelse med datastyrt henting,
lagring, registrering, register/postinnhold og
behandling av forretningsinformasjon; tjenester
i forbindelse med datastyrt databehandling,
dataverifisering og filforvaltningssystemer;
tjenester i forbindelse med datasøk i datafiler
for andre; databaseforvaltningstjenester;
detaljhandel av datahardware og datasoftware.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe
flerbrukeradgang til et globalt og lokalt
datainformasjonsnettverk; tilveiebringe
flerbrukeradgang til databaser; utleie av
tilgangstid til databaser; overføring av
informasjon mellom datamaskiner,
arbeidsstasjoner og trådløse anordninger.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; arrangering av kurs,
seminarer, konferanser og workshopper og
tilbud om profesjonell coaching innenfor
området for informasjonsteknologi.
Klasse:42 Vitenskapelige tjenester; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner
og dataprogrammer; implementerings- og
konsulenttjenester innenfor området for data
og datasoftware; dataprogramering;
vedlikehold og oppdatering av datasoftware;
datasystemanalyse, nemlig overvåkning av
andres datasystem for tekniske formål og
tilveiebringelse av datasoftware og
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innretninger for sikkerhetskopiering;
rådgivningstjenester innenfor området for
design, utvelgelse, implementering og
anvendelse/bruk av datahardware, -software
og beslektede datasystemer; utleie av
datahardware og datasoftware;
vertsfunksjonstjenester for datanettsteder;
tilveiebringelse av online ikke nedlastbar
software, sikkerhetstjenester i forbindelse med
datastyrt data.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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(151)
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
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Registreringen
utløper:

265241
2012.04.30
201112866
2011.11.14
2021.11.14

265240
2012.04.30
201112074
2011.10.25
2021.10.25
(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Apollo Tyres Ltd, Apollo House, 7 Institutional Area,
Sector 32, 122001 GURGAON, HARYANA, India (IN)
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Dekk, slanger og skvettlapper til biler.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Klasse:29

Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

Klasse:30

Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av mel og eller
maismel; wraps; pasta; müsli (kornblanding);
cous cous; ferdigmat bestående av cous cous;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps

registrerte varemerker
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt; desserter i form av iskrem,
frossen youghurt, sorbér, alt ovennevnte i
enkel form eller spesialblandet med blandinger
slike som godteri, frukt og nøtter; softis,
iskremshake, frossen yoghurtshake,
sorbéshake, malter, frosne drikker; frosne
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og
iskremkjeks og kremmerhus; tapas i form av
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe,
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Klasse:32

Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.

Klasse:35

Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32, administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel, annonse og
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet,
salgsfremmende tjenester, annonse- og
reklamevirksomhet, spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver,
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
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urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
kom med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av kom,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
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Klasse:39
Klasse:40
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smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkj eks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av kom,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghuirt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
Bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maisrnel, wraps, pasta, mtisli
(komblanding), cous cous, ferdigniat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wrips med
ingredienser av kjøtt og/eller grøn-nsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grøn-nsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grøn-nsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
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(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265242
2012.04.30
201107381
2011.06.23
2021.06.23

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
HARDUENSAK.NO AS, Postboks 123, 9951 VARDØ
(740) Fullmektig:
ADVOKATFIRMA BJØRNAR EILERTSEN, Postboks
239 Lilleaker, 0216 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Administrasjon av dataarkiver; datasøk i
datafiler, for andre; innsamling av informasjon
for bruk i databaser; konsulentbistand i
forretningssaker; markedsstudier;
markedsundersøkelser;
prissammenligningstjenester; renteberegning;
salgsfremmende tjenester for tredjemann;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; økonomiske beregninger.
Klasse:36 Finansielle tjenester i forbindelse med rente-,
indeks- og valutaberegninger; monetær
virksomhet; informasjon knyttet til rentesatser,
indekser og valutaer, samt grunnlaget for
beregningen og fastsettelsen av dette;
forsikringsinformasjon; konsulentbistand i
rente-, indeks- og valutaberegninger;
inkassoforretninger; onsulentbistand i
inkassospørsmål; rådgivning i finansielle
spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål;
rådgivning i inkassospørsmål; finansielle
tjenester i forbindelse med integrering av
beregningsmodul i tredjepartssystemer.
Klasse:45 Juridiske tjenester; lisensiering av
dataprogramvare; lisensiering av immaterielle
rettigheter; henvisning til leverandør av
juridiske tjenester; formidling av juridiske
tjenester; rådgivning om juridiske
tjenesteytere.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet

interestia

(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HARDUENSAK.NO AS, Postboks 123, 9951 VARDØ
(740) Fullmektig:
ADVOKATFIRMA BJØRNAR EILERTSEN, Postboks
239 Lilleaker, 0216 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Administrasjon av dataarkiver; datasøk i
datafiler, for andre; innsamling av informasjon
for bruk i databaser; konsulentbistand i
forretningssaker; markedsstudier;
markedsundersøkelser;
prissammenligningstjenester; renteberegning;
salgsfremmende tjenester for tredjemann;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; økonomiske beregninger.
Klasse:36 Finansielle tjenester i forbindelse med rente-,
indeks- og valutaberegninger; monetær
virksomhet; informasjon knyttet til rentesatser,
indekser og valutaer, samt grunnlaget for
beregningen og fastsettelsen av dette;
forsikringsinformasjon; konsulentbistand i
rente-, indeks- og valutaberegninger;
inkassoforretninger; onsulentbistand i
inkassospørsmål; rådgivning i finansielle
spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål;
rådgivning i inkassospørsmål; finansielle
tjenester i forbindelse med integrering av
beregningsmodul i tredjepartssystemer.
Klasse:45 Juridiske tjenester; lisensiering av
dataprogramvare; lisensiering av immaterielle
rettigheter; henvisning til leverandør av
juridiske tjenester; formidling av juridiske
tjenester; rådgivning om juridiske
tjenesteytere.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

265244
2012.04.30
2011.02.14, US, 85/241,718
2011.02.14, US, 85/241,733
2011.02.14, US, 85/241,778
2011.02.14, US, 85/241,792
2011.02.14, US, 85/278,212
201109259
2011.08.12
2021.08.12

VANTIV
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Vantiv LLC, 8500 Governors Hill Drive, 1 GH4Y1,
OH45249-1384 SYMMES TOWNSHIP, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer software for betaling og
databehandlingstjenester relatert til og/eller
anvendelse av kredittkort, betalingskort,
bankkort, verdikort med lagret verdi, gavekort,
elektroniske fordelskort med
forhåndsinnregistrert beløpsgrense (Electronic
Benefit Transfer), sjekk, mobile, online,
elektronisk kapitaloverføringstransaksjoner,
betalings- og andre elektroniske og finansielle
transaksjoner; computer software for
databehandling, dataanalyse,
informasjonssikkerhet, og
programmeringsgrensesnitt for anvendelse
(Application Programming interface) for
softwareutvikling, for tredjemenns anvendelse
eller tilkoblingsbarhet, salgsterminaler og
andre betalingsfasilitetsinnretninger og -utstyr.
Klasse:35 Salg av, inkludert detaljsalg av salgsterminaler
og andre betalingsfasilitetsapparater og utstyr.
Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig transaksjons- og
databehandlingstjenester;
betalingstransaksjonsbehandlingstjenester;
kredittkorttjenester og
transaksjonsbehandlingstjenester vedrørende
kredittkort; betalingskorttjenester og
transaksjonsbehandlingstjenester vedrørende
betalingskort; bankkorttjenester og
transaksjonsbehandlingstjenester vedrørende
bankkort; tjenester vedrørende verdikort med
lagret verdi og
transaksjonsbehandlingstjenester vedrørende
verdikort med lagret verdi; gavekorttjenester
og transaksjonsbehandlingstjenester
vedrørende gavekort; elektroniske
betalingstjenester, nemlig elektronisk
behandling og overføring av betalingsdata;
elektronisk kapitaloverføring og
avregningstjenester;
informasjonssikkerhetstjenester,
informasjonstjenester, nemlig finansiell og
transaksjonsinformasjon fremskaffet ved
elektroniske midler; elektronisk behandling og
overføring av betalingsdata for regninger;
klargjøring og elektronisk overføring av
finansiell og transaksjonsinformasjon;
fremskaffe finansiell og
transaksjonsinformasjon via et globalt
computernettverk; og produksjon av kort;
driftstjenester vedrørende bankautomater,
salgsautomater, computerbetalingsterminaler,
og mobiltelefonbetalingsakseptterminaler,
nemlig kobling av bankautomater,
salgsautomater, computerbetalingsterminaler,
og mobiltelefonbetalingsakseptterminaler til
bankortorganisasjonsnettverk, forhandlere,
kjøpmenn og finansielle institusjoner via et
globalt computer nettverk; rådgivningstjenester
for betalingstransaksjoner og kortprogram;
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innkrevingstjenester relatert til gjennomførte
kredittkortprogram; tilby kontaktsenterstøtte og
assistanseinformasjon til kunder.
Klasse:38 Elektronisk overføring av data; klargjøring og
elektronisk overføring av finansiell og
transaksjonsinformasjon.
Klasse:42 Computertjenester, nemlig design og
vedlikehold av computerprogrammer for andre
på området betalingsbehandlingstjenester;
computertjenester, nemlig design av computer
nettverk for andre på området for
betalingsbehandlingstjenester; datakrypterings
og datasikkerhetstjenester, nemlig
fremskaffelse av sikkerhet og anonymitet for
elektronisk overførte betalingstransaksjoner;
fremskaffe bruk av on-line, ikke-nedlastbar
software til bruk av firmaer for å behandle
betalingstransaksjoner foretatt ved sjekk,
kredittkort, betalingskort, eller verdikort med
lagret verdi over et globalt computer nettverk;
fremskaffe midlertidig bruk av on-line ikkenedlastbar software til bruk i analyse av
kredittkort- og betalingskortutgifter og
generering av rapporter relatert dertil;
utstyrsleasing, nemlig leasing av computer
hardware og periferiutstyr til bruk i
salgsstedstransaksjoner; konsulenttjenester på
området for computerbaserte
informasjonssystemer for foretak som benytter
betalingsbehandlingstjenester; grafisk design
av finansregnskaper og kredittkort,
betalingskort og verdikort med lagret verdi for
andre; leasing, utleie av salgsterminaler og
andre betalingsfasilitetsapparater og utstyr;
rådgivning vedrørende kortdesign.
Klasse:45 Bedrageri- og svindelovervåkningstjenester,
rapporterings- og risiko- og
tapsreduseringstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265245
2012.04.30
201112873
2011.11.14
2021.11.14

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
Klasse:29

35

Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsj sett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

registrerte varemerker
Klasse:30

Klasse:32

Klasse:35

Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel; wraps; pasta; müsli
(kornblanding); cous cous; ferdigmat
bestående av cous cous eller bulgur;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt; desserter i form av iskrem,
frossen yoghurt, sorbéer, alt ovennevnte i
enkel form eller spesialblandet med blandinger
slike som godteri, frukt og nøtter; softis,
iskremshake, frossen yoghurtshake,
sorbéshake, malter, frosne drikker; frosne
desserter, frosne søtsaker, kaker, paier og
iskremkjeks og kremmerhus; tapas i form av
pasta; ferdigretter i form av havregrøt; kaffe,
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikke
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32; administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel; annonse og
reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet,
salgsfremmende tjenester, annonse- og
reklamevirksomhet, spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
reklamernateriell, flygeblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
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kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller tirter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
og/eller wraps og/eller deigvarer, ferdigmat i
form av bulgur, av falaffel, av kikerter,
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodiikter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker,og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønn-saker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
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Klasse:39
Klasse:40

smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andre varer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghuirt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblalidinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkie og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjsett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
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produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265246
2012.04.30
201200226
2012.01.05
2022.01.05

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Østfold Olje Ragnar Larsen & Sønner AS,
Engelsvikenveien 158, 1628 ENGELSVIKEN
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Oljer og fett; smøremidler; brensel og
motordrivstoffer.
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av oljer og
fett, smøremidler, brensel og motordrivstoffer.
Klasse:39 Transportvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
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Registreringen
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2011.11.14
2021.11.14

Klasse:30

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
Klasse:29

Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;

Klasse:32

Klasse:35

38
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desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel; wraps; pasta; müsli
(kornblanding); cous cous; ferdigmat
bestående av cous cous eller bulgur;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter; softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
frosne drikker; frosne desserter, frosne
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og
kremmerhus; tapas i form av pasta; ferdigretter
i form av havregrøt; kaffe, te, kakao, sukker,
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32; administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel; annonse og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; PR-virksomhet;
salgsfremmende tjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
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reklamemateriell, flygeblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter; yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
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frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt¬eller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,
kullsyreholdig valin og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andrevarer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
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hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjrett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265248
2012.04.30
201112875
2011.11.14
2021.11.14

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
Klasse:29

Klasse:30

40

Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,
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Klasse:32

Klasse:35

sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel; wraps; pasta; müsli
(kornblanding); cous cous; ferdigmat
bestående av cous cous eller bulgur;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter; softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
frosne drikker; frosne desserter, frosne
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og
kremmerhus; tapas i form av pasta; ferdigretter
i form av havregrøt; kaffe, te, kakao, sukker,
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
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fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt¬eller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,

Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32; administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel; annonse og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; PR-virksomhet;
salgsfremmende tjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter; yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
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Klasse:39
Klasse:40

kullsyreholdig valin og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andrevarer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjrett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
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spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
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Registreringen
utløper:

265249
2012.04.30
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2011.11.14
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Klasse:30

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
Klasse:29

Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

Klasse:32

Klasse:35
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Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel; wraps; pasta; müsli
(kornblanding); cous cous; ferdigmat
bestående av cous cous eller bulgur;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter; softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
frosne drikker; frosne desserter, frosne
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og
kremmerhus; tapas i form av pasta; ferdigretter
i form av havregrøt; kaffe, te, kakao, sukker,
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32; administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel; annonse og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; PR-virksomhet;
salgsfremmende tjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter; yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
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kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt¬eller grønnsakssmakstilsatt drikke og
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smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,
kullsyreholdig valin og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andrevarer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjrett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte

registrerte varemerker
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265250
2012.04.30
201112877
2011.11.14
2021.11.14

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Danora AS, Karenslyst Allé 1 A, 0278 OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller
papir, plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
Klasse:29

Klasse:30
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Meieriprodukter; yoghurt; riskrem; ferske
kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper;
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter; og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser;
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdigmat i form av falaffel, av kikerter;
middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer;
ferdig tilberedte desserter laget av frukt;
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer; desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem; desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse; ferdigretter i
form av friske salatblandinger; tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form; kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Bakerivarer; bagetter, focaccia, brødvarer,

registrerte varemerker

Klasse:32

Klasse:35

sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel; wraps; pasta; müsli
(kornblanding); cous cous; ferdigmat
bestående av cous cous eller bulgur;
ferdigretter hovedsakelig bestående av
bagetter med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsakelig bestående av wraps
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt; snacks; ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher); dressinger; middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt;
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter; softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
frosne drikker; frosne desserter, frosne
søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks og
kremmerhus; tapas i form av pasta; ferdigretter
i form av havregrøt; kaffe, te, kakao, sukker,
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, kaker, muffins, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Mineralvann, juice, energidrikker, smoothies;
drikke og smoothies, inkludert frukt og
grønnsaksdrikker og -smoothies, inkludert
sjokolade-, vanilje-, frukt- eller
grønnsakssmakstilsatt drikke og smoothies,
ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
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fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller lunsj
sett hovedsakelig bestående av wraps eller
brød eller produkter laget av mel eller korn
med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
desserter i form av iskrem, frossen yoghurt,
sorbéer, alt ovennevnte i enkel form eller
spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær,
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is, mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies, drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukt¬eller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice, øl, mineralvann,

Handelsvirksomhet med dagligvarer, fast food
varer og de ovenfornevnte varer i klassene 29,
30 og 32; administrasjon av dagligvarehandel
og servicehandel; annonse og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; PR-virksomhet;
salgsfremmende tjenester; annonse- og
reklamevirksomhet; spredning av
reklameannonser, utarbeidelse av
reklametekster og utsendelse av
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver;
rådgivning om reklame og
forretningsprofilering; oppstilling for andre av
dagligvarer, fast food varer og andre varer i
klassene 29, 30 og 32; kundeveiledning ved
salg av dagligvarer, fast food varer og andre
varer i klassene 29, 30 og 32; salg og
markedsføring av matvarer og dagligvarer
herunder, salg og markedsføring av
meieriprodukter; yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
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registrerte varemerker

Klasse:39
Klasse:40

kullsyreholdig valin og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer.
Bearbeiding og produksjon av dagligvarer, fast
food varer og andrevarer i klassene 29, 30 og
32, herunder bearbeiding og produksjon av
meieriprodukter, yoghurt, riskrem, ferske
kjøttvarer, salater, kylling, snacks, supper,
ferdigretter i form av supper hovedsakelig
bestående av kjøtt, fjærkrekjøtt, fisk, skalldyr,
viltkjøtt med ingredienser av eller grønnsaker
og urter, og ferdigretter hovedsakelig i form av
kjøttretter, fiskeretter, retter av fjærkrekjøtt, av
fisk, av skalldyr samt av viltkjøtt, med
ingredienser av grønnsaker, og/eller urter,
og/eller ris og/eller pasta, og/eller sauser,
ferdig tilberedte måltider hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdigmat i form av bulgur, av falaffel, av
kikerter, middags- eller lunsjsett hovedsakelig
bestående av kjøtt-, fisk- og skalldyrprodukter
med ingredienser av grønnsaker, og/eller
urter, og/eller ris og/eller pasta, og/eller
sauser, og/eller wraps og/eller deigvarer,
ferdig tilberedte desserter laget av frukt,
desserter i form av fruktpuddinger og
fruktgeleer, desserter hovedsakelig laget av
melk, fløte eller yoghurt, desserter
hovedsakelig laget av melk, fløte eller yoghurt
med ingredienser av frukt og eller sjokolade,
og eller nøtter, og/eller vaniljekrem, desserter i
form av fruktsorbé, frukt mousse, ferdigretter i
form av friske salatblandinger, tapas
bestående av oliven, og/eller skalldyr, og/eller
kjøtt, og/eller fisk, og/eller grønnsaker, og/eller
frukt, oliven i konservert form, kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte,
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
bakerivarer, bagetter, focaccia, brødvarer,
sandwichbrød, lefser laget av laget av mel og
eller maismel, wraps, pasta, müsli
(kornblanding), cous cous, ferdigmat
bestående av cous cous, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bagetter med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter
hovedsakelig bestående av wraps med
ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, ferdigretter i form av
snitter (brød) med ingredienser av kjøtt og/eller
grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter hovedsaklig bestående av focaccia
med ingredienser av kjøtt og/eller grønnsaker,
og/eller ost, og/eller frukt, snacks, ferdigretter
hovedsakelig bestående av bakverk,
konditorvarer, eller brødvarer med
ingredienser av kjøtt, og/eller fisk, og/eller
skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller viltkjøtt,
og/eller grønnsaker, og/eller ost, og/eller frukt,
ferdigretter bestående av påsmurte brødvarer
(sandwicher), dressinger, middags- eller
lunsjrett hovedsakelig bestående av wraps
eller brød eller produkter laget av mel eller
korn med ingredienser av kjøtt, og/eller fisk,
og/eller skalldyr, og/eller fjærkrekjøtt, og/eller
viltkjøtt, og/eller grønnsaker, og/eller ost,
og/eller frukt, desserter i form av iskrem og
relaterte produkter, frossen yoghurt og
relaterte produkter, sorbéer og relaterte
produkter, alt ovennevnte i enkel form eller
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spesialblandet med blandinger slike som
godteri, frukt og nøtter, softis, iskremshake,
frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter,
smoothies og frosne drikker, frosne desserter,
frosne søtsaker, kaker, paier og iskremkjeks
og kremmerhus, tapas i form av pasta,
ferdigretter i form av havregrøt, kaffe, te,
kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, kaker, muffins,
konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is; mineralvann, juice,
energidrikker, smoothies; drikke og smoothies,
inkludert frukt og grønnsaksdrikker og smoothies, inkludert sjokolade-, vanilje-, frukteller grønnsakssmakstilsatt drikke og
smoothies, ferskpresset juice; øl; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
catering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265251
2012.04.30
201112887
2011.11.14
2021.11.14

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Mot, Kongensgt. 85, 7012 TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; rådgivning og konsultasjoner
om organisasjons- og forretningsledelse; salg
av klær, bøker, bager, sekker, svettebånd,
armbånd.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
seminarer, symposium, konferanser,
kongresser og leirer; drift av fritidsanlegg;
utgivelse av trykksaker, tidsskrifter, aviser,
magasiner, bøker, andre enn reklametekster.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; utleie av lokaler,
værelser, møterom, telt.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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SPIRIT

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mot, Kongensgt. 85, 7012 TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; rådgivning og konsultasjoner
om organisasjons- og forretningsledelse; salg
av klær, bøker, bager, sekker, svettebånd,
armbånd.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
seminarer, symposium, konferanser,
kongresser og leirer; drift av fritidsanlegg;
utgivelse av trykksaker, tidsskrifter, aviser,
magasiner, bøker, andre enn reklametekster
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; utleie av lokaler,
værelser, møterom, telt.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
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(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rochester Medical Corp, One Rochester Medical Drive,
MN55976 STEWARTVILLE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Eksterne urinkatetre for menn.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
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INVENT IT. OWN IT
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
UNILEVER PLC, Port Sunlight Wirral, CH624ZD
MERSEYSIDE, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter
og antiperspiranter; hårpleieprodukter;
hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann,
hårbølgingspreparater, shampoer, balsam,
hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler,
hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår,
hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler,
hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler,
hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater;
ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleie
preparater; kosmetikk.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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KARNOV GROUP
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
K-Media Sweden AB, Box 6430, 11382 STOCKHOLM,
Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Nedlastbare elektroniske forfatnings- og
lovsamlinger, oppslagsverk og håndbøker;
elektroniske forfatnings- og lovsamlinger,
oppslagsverk og håndbøker på magnetiske og
optiske databærere; registrerte dataprogram
Klasse:16 Bøker, herunder forfatnings- og lovsamlinger,
oppslagsverk, håndbøker og manualer,
trykksaker, tidskrifter
Klasse:38 Tilveiebringelse av adkomst til computer
databaser; utleie av adkomsttid til computer
databaser.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; forlagsvirksomhet og
tjenester i forbindelse med forlagsvirksomhet.
Klasse:42 Profesjonelle rådgivningstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

48

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265258
2012.05.02
201200227
2012.01.05
2022.01.05

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Temaforlaget AS, Von Der Lippesgate 15A, 0454
OSLO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Elektroniske publikasjoner.
Klasse:41

265259
2012.05.02
201200013
2012.01.03
2022.01.03

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zhengzhou Sanquan Foods Co Ltd, Middle of
Changxing Road Comprehensive Investment District
ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, Kina (CN)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Boller av klebrig ris (rice glue balls); deigboller
(dumplings); dampede boller med fyll; zongzi
(pyramideformede boller av klebrig ris pakket i
bambus- eller rørblader); vårruller; dampede
boller; hurtigris; ravioli; boller av klebrig ris
med sesam; gresskarpai; bakverk og
konditorvarer; mølleprodukter (mel);
næringsmidler på basis av mel; iskrem;
krydderier.

Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter;
utgivelse av tekster.

(450) Kunngjøringsdato

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12

2012.05.07

(450) Kunngjøringsdato

49

2012.05.07

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265260
2012.05.02
201200014
2012.01.03
2022.01.03

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Easy Park AS, Sandakerveien 138, 0484 OSLO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265262
2012.05.02
201114128
2011.12.08
2021.12.08

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Stein-Magne Døskeland Strømsten, Kvartsveien 5,
4029 STAVANGER
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Beholdere for medisinsk utstyr, beholdere for
medikamenter, beholdere for medisinsk avfall.
Klasse:20 Beholdere (unntatt av metall eller mur).
Klasse:21 Beholdere for husholdning eller kjøkken;
avfallsbeholdere.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265263
2012.05.02
201200464
2012.01.13
2022.01.13

265261
2012.05.02
201114127
2011.12.08
2021.12.08

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DSG as, Solheimveien 7, 1471 LØRENSKOG
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av sikkerhets
utstyr, beskyttelses utstyr, beskyttelses klær,
militært utstyr og militært materiell.

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Stein-Magne Døskeland Strømsten, Kvartsveien 5,
4029 STAVANGER
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Beholdere for medisinsk utstyr, beholdere for
medikamenter, beholdere for medisinsk avfall.
Klasse:20 Beholdere (untatt av metall eller mur).
Klasse:21 Beholdere for husholdning eller kjøkken;
avfallsbeholdere.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(450) Kunngjøringsdato

50

2012.05.07

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265264
2012.05.02
201009063
2010.09.02
2020.09.02

2012.05.07 - 19/12

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:40 Bearbeiding av materialer; bakeri i form av
bestillingstjenester; tilvirkning av bakerivarer
(på bestilling).
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265265
2012.05.02
201200230
2012.01.06
2022.01.06

BLIZZAK SPIKE
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bridgestone Corp, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku
TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Biler samt deler og tilbehør herfor; dekk for
personbiler; dekk for lastebiler; dekk for
busser; dekk for racerbiler; dekk for biler;
regummierte dekk for personbiler;
regummierte dekk for lastebiler; regummierte
dekk for busser; regummierte dekk for
racerbiler; regummierte dekk for biler;
regummierte dekk for luftfartøyer; dekkslanger
for personbiler; dekkslanger for lastebiler;
dekkslanger for busser; dekkslanger for
racerbiler; dekkslanger for biler; hjul for
personbiler; hjul for lastebiler; hjul for busser;
hjul for racerbiler; hjul for biler;
gummimateriale for regummiering av dekk for
forannevnte kjøretøyer; tohjulede
motorkjøretøyer samt deler og tilbehør herfor;
dekk for tohjulede motorkjøretøyer;
dekkslanger for tohjulede motorkjøretøyer; hjul
for tohjulede motorkjøretøyer; sykler samt
deler og tilbehør herfor; dekk for sykler;
dekkslanger for sykler; hjul for sykler;
gummimateriale for regummiering av dekk for
tohjulede motorkjøretøyer eller sykler; dekk og
dekkslanger for luftfartøyer; gummimateriale
for regummiering av dekk for luftfartøyer;
selvklebende gummilapper for reparasjon av
slanger eller dekk; felger og kapsler for
kjøretøyhjul; dekkslanger for kjøretøyhjul;
støtdempere for landkjøretøyer; pneumatiske
støtdempere (luftfjæring for landkjøretøyer);
akselkoplinger eller koplinger for
landkjøretøyer; fendere for fartøyer og båter;
seteputer for kjøretøyer; dekkbaner for
kjøretøyer (traktortype); hydrauliske slanger,
ikke av metall, for bruk i kjøretøyer; fjæringseller opphengskomponenter til kjøretøyer;
luftfjæringer.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pågen Trademark AB, Box 8143, 20041 MALMØ,
Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,

51

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265266
2012.05.02
201114867
2011.12.20
2021.12.20

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

HERTZ GOLD

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Concetto Holding AS, Verftsgata 4, 7014 TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Etuier og futteraler til nettbrett, personlige
komputere, mobiltelefoner og smartelefoner.
Klasse:16

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265267
2012.05.02
201114868
2011.12.20
2021.12.20
Klasse:18

HERTZ GOLD PLUS

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265268
2012.05.02
201200015
2012.01.03
2022.01.03

PLAY IT STRAIGHT
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589
DÜSSELDORF, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Hårfriseringspreparater.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, materialer til
bokbinding;
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).

Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; tursekker, håndvesker, bager,
lommebøker, kofferter, dokumentmapper,
notemapper, poser og sekker for emballasje av lær og lærimitasjoner, og reisevesker;
paraplyer, parasoller og spaserstokker,
sveper, seletøy og salmakervarer; mapper og
sekker og poser til emballering.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter for
bekledning.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK
RIDGE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Utleie av kjøretøy.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265270
2012.05.02
201112505
2011.11.02
2021.11.02

WYFEE

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK
RIDGE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Utleie av kjøretøy.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

2012.05.07 - 19/12

265269
2012.05.02
201200233
2012.01.06
2022.01.06

monocel
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
nånkåtån AS, Huitfeldtsgate 11, 0253 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:23 Garn, fiber og tråder for tekstilproduksjon
Klasse:24 Industrielle tekstiler og stoffer, som sengetøy
og håndklær
Klasse:25 Klær og hodeplagg
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

52

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265271
2012.05.02
201110811
2011.09.23
2021.09.23

2012.05.07 - 19/12

liveforestillinger, organisering av fester og
underholdningskonkurranser,
rekreasjonsinformasjonsvirksomhet,
sceneoppførelser, underholdningsvirksomhet,
samtlige tjenester for russ i eller i tilknytning til
busser; organisering og ledelse av
symposium; organisering og ledelse av
konferanser; publisering av elektroniske bøker
og tidsskrifter on-line.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SMEDSRUD DRIFT AS, Postboks 2015, 3202
SANDEFJORD
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4 , 0257
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og
datamaskiner;dataspill; nedlastbare
applikasjoner; elektroniske publikasjoner;
internettspill; mobilbaserte spill; abonnementseller medlemskapsbaserte applikasjoner til
mobiltelefoner eller datamaskiner;
dataprogrammer og applikasjoner for
mobiltelefoner eller datamaskiner.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker;
fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; trykktyper, klisjeer; russekort;
årbøker; strykebokstaver, stryke- og
klistremerker av papir eller plast.
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer; bagger; vesker.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper;
strykebokstaver, stryke- og klistremerker av
tekstil.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; russedrakter;
russeluer; undertøy.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; import- og eksportagenturer;
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av
varer og tjenester for andre; on-line
annonsering på datanettverk; organisering av
messer for salg og markedsføring;
reklamevirksomhet; utsendelse av vareprøver;
utsendelse av reklameannonser.
Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av
pratesteder på internett; fremskaffelse av
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel;
fremskaffelse av tilgang til databaser;
kommunikasjon ved dataterminaler; sosiale
nettjenester; tele- og datatjenester levert på
mobile telefoner og datamaskiner; tele- og
multimediakonferansetjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; arrangering av treff og
aktiviteter for russ; DJ-tjenester, drift av
fritidsanlegg, karaoketjenester, oppføring av

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265272
2012.05.02
201200479
2012.01.13
2022.01.13

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Menicon Co Ltd, 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku, 4600006 NAGOYA-SHI, AICHI, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for kontaktlinser;
farmasøytiske preparater; oppløsningsmidler for
kontaktlinser
Klasse:9 Kontaktlinser og tilbehør.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

53

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265273
2012.05.02
201110812
2011.09.23
2021.09.23

2012.05.07 - 19/12

fritidsanlegg, karaoketjenester, oppføring av
liveforestillinger, organisering av fester og
underholdningskonkurranser,
rekreasjonsinformasjonsvirksomhet,
sceneoppførelser, underholdningsvirksomhet,
samtlige tjenester for russ i eller i tilknytning til
busser; organisering og ledelse av
symposium; organisering og ledelse av
konferanser; publisering av elektroniske bøker
og tidsskrifter on-line.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SMEDSRUD DRIFT AS, Postboks 2015, 3202
SANDEFJORD
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4 , 0257
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og
datamaskiner;dataspill; nedlastbare
applikasjoner; elektroniske publikasjoner;
internettspill; mobilbaserte spill; abonnementseller medlemskapsbaserte applikasjoner til
mobiltelefoner eller
datamaskiner;dataprogrammer og
applikasjoner for mobiltelefoner eller
datamaskiner.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker;
fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje ; trykktyper, klisjeer; russekort;
årbøker; strykebokstaver, stryke- og
klistremerker av papir eller plast.
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer; bagger; vesker.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper;
strykebokstaver, stryke- og klistremerker av
tekstil.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; russedrakter;
russeluer; undertøy.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; import- og eksportagenturer;
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av
varer og tjenester for andre; on-line
annonsering på datanettverk; organisering av
messer for salg og markedsføring;
reklamevirksomhet; utsendelse av vareprøver;
utsendelse av reklameannonser.
Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av
pratesteder på internett; fremskaffelse av
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel;
fremskaffelse av tilgang til databaser;
kommunikasjon ved dataterminaler; sosiale
nettjenester; tele- og datatjenester levert på
mobile telefoner og datamaskiner; tele- og
multimediakonferansetjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; arrangering av treff og
aktiviteter for russ; DJ-tjenester, drift av

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265274
2012.05.02
201113725
2011.11.28
2021.11.28

FODGÆNGER GULVLAMPE
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
EG Nordic A/S, Vassingerødvej 99, 3540 LYNGE,
Danmark (DK)
(740) Fullmektig:
Advokat David Frølich, Kalvebodbrygge 39-41, 1560
KØBENHAVN V, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
Klasse:28

Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265275
2012.05.02
201113520
2011.11.29
2021.11.29

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

DUNLOPILLO
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DUNLOPILLO A/S, Marsallé 25, 8700 HORSENS,
Danmark (DK)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Senger, sengeutstyr (unntatt lintøy og
sengetepper), puter; madrasser; dyner;
sengebunner; sengegavler; sovesofaer,
divaner.
Klasse:24 Sengeklær, laken (tekstil), putevar, putetrekk,
sengepledd, sengetepper, sengedekker, vevde
stoffer, møbelstoffer, madrassovertrekk,
møbelovertrekk (løse), puteovertrekk; laken og
putevar av papir.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

54

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265276
2012.05.02
201113727
2011.11.28
2021.11.28

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265277
2012.05.02
201110813
2011.09.23
2021.09.23

TRAFIK GULVLAMPE
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
EG Nordic A/S, Vassingerødvej 99, 3540 LYNGE,
Danmark (DK)
(740) Fullmektig:
Advokat David Frølich, Kalvebodbrygge 39-41, 1560
KØBENHAVN V, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
Klasse:28

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SMEDSRUD DRIFT AS, Postboks 2015, 3202
SANDEFJORD
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4 , 0257
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll og undervisning; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og
datamaskiner;dataspill; nedlastbare
applikasjoner; elektroniske publikasjoner;
internettspill; mobilbaserte spill; abonnementseller medlemskapsbaserte applikasjoner til
mobiltelefoner eller datamaskiner;
dataprogrammer og applikasjoner for
mobiltelefoner eller datamaskiner.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker;
fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; trykktyper, klisjeer; russekort;
årbøker; strykebokstaver, stryke- og
klistremerker av papir eller plast.
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer; bagger; vesker.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper;
strykebokstaver, stryke- og klistremerker av
tekstil.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; russedrakter;
russeluer; undertøy.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; import- og eksportagenturer;
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av
varer og tjenester for andre; on-line
annonsering på datanettverk; organisering av
messer for salg og markedsføring;
reklamevirksomhet; utsendelse av vareprøver;
utsendelse av reklameannonser.
Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av
pratesteder på internett; fremskaffelse av
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel;
fremskaffelse av tilgang til databaser;
kommunikasjon ved dataterminaler; sosiale
nettjenester; tele- og datatjenester levert på
mobile telefoner og datamaskiner; tele- og
multimediakonferansetjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og

Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07
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registrerte varemerker
kulturelle aktiviteter; arrangering av treff og
aktiviteter for russ; DJ-tjenester, drift av
fritidsanlegg, karaoketjenester, oppføring av
liveforestillinger, organisering av fester og
underholdningskonkurranser,
rekreasjonsinformasjonsvirksomhet,
sceneoppførelser, underholdningsvirksomhet,
samtlige tjenester for russ i eller i tilknytning til
busser; organisering og ledelse av
symposium; organisering og ledelse av
konferanser; publisering av elektroniske bøker
og tidsskrifter on-line.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265278
2012.05.02
201108139
2011.07.14
2021.07.14

PURIMUNE

Klasse:30

Ernæringsingredienser for bruk i produksjonen
av næringsmidler og drikkevarer som
ernæringssupplement og kosttilskudd og for
bruk i næringsmidler for spedbarn og
dietetiske stoffer.

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Galaktooligosakkarid brukt som et
søtningsmiddel for bruk i produksjonen av
næringsmidler og drikkevarer.

(450) Kunngjøringsdato

2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265279
2012.05.02
201114113
2011.12.07
2021.12.07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265280
2012.05.02
201110814
2011.09.23
2021.09.23

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SMEDSRUD DRIFT AS, Postboks 2015, 3202
SANDEFJORD
(740) Fullmektig:
ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4 , 0257
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer; bagger; vesker; vesker og
bagger av tekstil.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper;
strykebokstaver, stryke- og klistremerker av
tekstil.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; russedrakter;
russeluer; undertøy.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Corn Products International Inc, 5 Westbrook Corporate
Center, IL60154 WESTCHESTER, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Galaktooligosakkarid for bruk i produksjonen
av næringsmidler og drikkevarer.
Klasse:5

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265281
2012.05.02
201111924
2011.10.19
2021.10.19

CONTERRA
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Conterra Technology AS, Campus Kjeller, Gunnar
Randers vei 24, 2027 KJELLER
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Gjødsel for jordbruksformål.
Klasse:11 Produksjonsanlegg for fremstilling av organisk
gjødsel fra avløpsslam og annet organisk
avfall.
Klasse:40 Avfallsbehandling
Klasse:41 Avfallsbehandling (gjenvinning); gjenvinning av
organisk materiale og avløpsslam.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tequila Don Julio SA de CV, Porfirio Diaz 17, Col.
Chichimeco, Atotonilco el Alto, 47750 JALISCO,
Mexico (MX)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

56

registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265282
2012.05.02
201012581
2010.11.26
2020.11.26

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Starlift AS, Olaf Helsetsvei 6, 0694 OSLO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Heiser og rulletrapper.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold av heiser
og rulletrapper.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

2012.05.07 - 19/12
265283
2012.05.02
201108556
2011.07.27
2021.07.27

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also
trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-7-1
Konan, Minato-ku TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Spillearkade-baserte videospillkonsoller
tilpasset for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; global posisjoneringssystem (GPS)
bestående av datamaskiner, dataprogramvare,
sendere, mottakere og
nettverksgrensesnittenheter; optiske apparater
og instrumenter, nemlig teleskoper, kikkerter,
mikroskoper, fotografiske linser og prismer;
batterier for håndholdte spill med flytende
krystallskjermer; stropper for mobiltelefoner;
rensebånd for videobåndopptakere;
hoderensebånd for lydopptaker eller
videoopptaker; rensedisketter for optiske
pickup-linser; rensedisketter for DVD; digitale
kameraer; hodetelefoner; øretelefoner;
mikrofoner; dataspillprogramvare for bruk med
PCer, hjemmevideo-spillkonsoler brukt
sammen med fjernsynsapparater og
spillearkade-baserte videospillkonsoller;
hjemmekinosystemer omfattende DVDspillere, fjernsynsapparater, og monitorer, og
mottakere, video-dekodere, anordninger for
strømomforming, strømomformere og
strømvendere; mobile datamaskiner og deler
og tilbehør dertil; styringsenheter for mobile
dataterminaler; hodetelefoner for mobile
dataterminaler; mus for mobile dataterminaler;
tastaturer for mobile dataterminaler; batterier
for mobile dataterminaler; øretelefoner for
mobile dataterminaler; mikrofoner for mobile
dataterminaler; minnekort for mobile
dataterminaler; håndsettgafler for mobile
dataterminaler; nedlastbare spillprogrammer
og dataspillprogrammer via mobile
dataterminaler; spillprogrammer for
mobiltelefoner; tastaturer; optiske mus;
videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor; deler og
tilbehør til videospillkonsoller for konsumenter
for bruk med ekstern skjerm eller monitor;
spillprogrammer for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; spillprogrammer for håndholdte spill
med flytende krystallskjermer; spillkontrollere
for videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor;
hodetelefoner for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; mus for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; tastaturer for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; batterier for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; øretelefoner for videospillkonsoller for
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registrerte varemerker
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; mikrofoner for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; minnekort for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; håndsettgafler for videospillkonsoller
for konsumenter for bruk med ekstern skjerm
eller monitor; grammofonplater med musikk;
metronomer; elektroniske kretser og CDROMer, alle kodet med automatiske
spilleprogrammer for elektroniske
musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler
via internett; eksponerte kinematografiske
filmer; eksponerte lysbildefilmer; rammer for
diapositiver; nedlastbare bildefiler
inneholdende illustrasjonsmateriale, videospill
og kinovideoer via internett; forhåndsinnspilte
videoplater og videobånd med kinofilmer,
animasjoner, fjernsynsprogrammer,
lydeffekter, taleopptredener og musikk;
elektroniske publikasjoner, nemlig bøker og
magasiner hovedsakelig om
videospillmaskiner og videospillprogramvare;
datamus for bruk med håndholdte spill med
flytende krystallskjermer.
Klasse:41

2012.05.07 - 19/12

showproduksjoner for fjernsyn;
billettreservasjoner og bestillinger for
underholdnings-, sports- og
kulturarrangementer; videoopptakstjenester;
tilveiebringelse av spilltjenester via internett
eller datanettverk; underholdningstjenester,
nemlig fremskaffelse av spilltjenester for å
muliggjøre midlertidig bruk av ikke-nedlastbare
spillprogrammer overført av tilgangsnettverk
og for å kunne spille gjentatte ganger frem til
frakopling av kraftforsyning til
videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor;
tilveiebringelse av informasjon om utleie av
elektroniske magasiner og andre elektroniske
publikasjoner; utleie av spillprogrammer
innspilte på lagringsmedia for
videospillmaskiner og elektroniske
spillmaskiner med flytende krystallskjerm;
utleie av leketøy.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Fornøyelsespark- og temaparktjenester;
arrangering og ledelse av konserter;
organisering og ledelse av seminarer innen
videospill, musikk og kinoer; organisering og
ledelse av praktiske seminarer;
kunstutstillingstjenester; audio- og
videoopptakstjenester; booking av seter for
showforestillinger; bestilling av teaterbilletter;
filmfremvisning; ledelse av seminarer om
videospill; digital bildebearbeidelse;
dubbetjenester; redigering av radio- og
fjernsynsprogrammer; informasjon vedrørende
utdannelse; spilltjenester tilbudt online fra et
datanettverk; informasjon vedrørende
underholdning og utdanning, tilveiebrakt online
fra en database eller internett; utlån av bøker
og andre publikasjoner; utgivelse av
magasiner; bokbussvirksomhet; utleie av
kinofilmer og videoer; museumstjenester,
Online elektronisk utgivelse av bøker og
tidsskrifter; organisering av spill; organisering
av videospillkonkurranser; organisering av
moteoppvisinger; planlegging av
arrangementer for filmfremvisninger,
showforestillinger, skuespill eller musikalske
fremføringer; produksjon av radio eller
fjernsynsprogram; produksjon av lyd- og
bildeopptak på lyd- og bildebærere;
tilveiebringelse av online elektroniske
publikasjoner, ikke nedlastbare, i form av
bøker, magasiner, og nyhetsbrev omfattende
tegneserier, spill, puslespill, fortellinger for
barn, artikler om livsstil for ungdom, sunt
kosthold, innslag av generell interesse for barn
og ungdom og informasjon om aktiviteter for å
fremme en sunn livsstil slik som oppskrifter for
sunt kosthold og råd om å holde seg i form;
utgivelse av bøker, blader, magasiner, aviser,
tidsskrifter, kataloger, brosjyrer; utgivelse av
elektroniske aviser tilgjengelig via et globalt
datanettverk; oppslagsbibliotek med litteratur
og dokumentarisk arkiv; utleie av
underholdningsautomater og -apparater; utleie
av lydutstyr; utleie av kinematografiske filmer;
utleie av spilleautomater og -apparater; utleie
magnetiske bånd med bildeopptak; utleie av
grammofon- og musikkopptak; utleie av radioog fjernsynsapparater; utleie av plater eller
magnetiske bånd med lydopptak; utleie av
sportsutstyr; utleie av videobånd og kinofilmer;
fjernsynsunderholdning, nemlig underholdning
i form av nyhetsprogrammer og

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265284
2012.05.02
201200007
2012.01.02
2022.01.02

DJ Beat
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DJ BEAT RECORDS SCANDINAVIA AS, Ulvenveien
88, 0581 OSLO
(740) Fullmektig:
ROLF DAG BJØRGE KROGSVOLD, FOSSVEIEN 5,
0551 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVDer og andre digitale
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

265285
2012.05.02
201113809
2011.12.05
2021.12.05

2012.05.07 - 19/12

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265287
2012.05.02
2011.07.07, US, 85/365,905
201200204
2012.01.05
2022.01.05

CRUZER EDGE
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SanDisk Corp, 601 McCarthy Boulevard, CA95035
MILPITAS, USA (US)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 USB drev.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265288
2012.05.02
201200142
2012.01.03
2022.01.03

SPIRUMAX
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Kosttilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(546) kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
GK NORGE AS, Postboks 70 Bryn, 0611 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

(111)
(151)
(210)
(220)
(180)

265286
2012.05.02
2011.07.07, US, 85/365,899
201200203
2012.01.05
2022.01.05

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:

265289
2012.05.02
201200446
2012.01.12
2022.01.12

Funky Fresh Foods
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FUNKY FRESH FOODS Ltd, Sandakerveien 50C, 0477
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka
og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis;
sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07

CRUZER BLADE
(541) ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SanDisk Corp, 601 McCarthy Boulevard, CA95035
MILPITAS, USA (US)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 USB drev.
(450) Kunngjøringsdato 2012.05.07
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Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.

Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:

Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
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

Prioritet:

Besluttet
gjeldende
dato i Norge:

internasjonale registreringen.
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.

Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.

(111) Int.reg.nr:
0703914
(151) Int.reg.dato:
1998.09.14
(180) Registreringen
2018.09.14
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.09.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201108968
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:

equipment, scales and kitchen scales.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

ERAZER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Medion AG, Gänsemarkt 16-18, 45127 ESSEN,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Electronic entertainment apparatus and
components thereof, included in this class,
including radios, car radios, record players,
radio/cassette recorders, video cameras,
telerecording equipment for film, compact disc
players for audio digital compact disks,
magnetic tape recorders, apparatus for
recording, amplification, reproduction and
transmission of sounds and images,
loudspeakers, television sets, video games (for
connection to a television), video cassettes
(recorded or blank), disks, audio cassettes
(recorded or blank), antennas, radio/recorders,
projectors, faders, microphones, apparatus for
editing images; electronic data processing
machines, computers, computer peripheral
equipment and components thereof, included in
this class; including computers for games,
computers for home use, permanent magnetic
disk units, monitors, data input-output apparatus
(including keyboard, joystick and mouse),
printers, interface converters for printers,
terminal stations, interface cards, diskettes, CDROM; external and internal magnetic tape units,
external and internal storage units and
memories, main boards, computer components,
programs stored on data media, modems,
computer games as well as cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs,
batteries, accumulators and battery adapters/
chargers for the aforesaid goods, electrical
household utensils included in this class,
especially irons, sheet welding and soldering
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(111) Int.reg.nr:
0761230
(151) Int.reg.dato:
2001.06.25
(180) Registreringen
2021.06.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.06.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114005
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0746632
(151) Int.reg.dato:
2000.10.20
(180) Registreringen
2020.10.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114004
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

DOWNLOAD

PHYTO CHOC

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 ZUG, Sveits
(CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, ski glasses, protective
eye pieces; frames for eye glasses; lenses for
eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face-shields
for protective helmets, protective gloves;
bicycle speedometers.
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials (included in this
class); animal skins and hides; trunks,
briefcases and small suitcases; bags, sports
bags, handbags, school bags, backpacks;
travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases; hip
bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies; clothing for children;
clothing for babies, underwear; undergarment;
corsetry; hosiery; belts, suspenders, shawls,
scarves, gloves, ties, headbands; swim wear
for gentlemen and ladies; clothing for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; leisure
and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; clothing, footwear
and headgear for soccer, basketball, handball
and volleyball; clothing for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear
and headgear for tennis, squash and
badminton; clothing, footwear and headgear
for inline skating, skateboarding, roller skating
and hockey, football, baseball and boxing;
clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback
riding; clothing, footwear and headgear for
golfing; clothing, footwear and headgear for
water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear
and headgear for mountain skiing, crosscountry skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice
hockey.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Laboratoire Nuxe, 19 rue Péclet, 75015 PARIS,
Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-deCologne, essential oils, soaps, cleansing milk,
deodorants for personal use; creams, gels,
milks, lotions, masks, pomades, powders and
cosmetic preparations for skin care; sunscreen
products, cosmetic suntan preparations;
depilatory products, hair sprays and lotions,
shampoos, after-shave lotions, nail polish;
cosmetic preparations for baths; make-up,
foundation, make-up and make-up removing
products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
0774317
(151) Int.reg.dato:
2001.09.11
(180) Registreringen
2021.09.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.09.12
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114007
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

L'UNITE HERMETIQUE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tecumseh Europe SA, 2 avenue Blaise Pascal, 38090
VAULX-MILIEU, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Engines (other than for land vehicles),
compressors and compressor units (especially
for refrigerating apparatus and installations),
spare parts namely electric fan set,
condensers, valves, reservoir bottle for liquids
and accessories namely protective shrouds;
pumps and pump units, turbines, blowers;
valves and faucets (machine parts); air
condensation unit.
Klasse:11 Apparatus, installations, units and devices for
refrigerating, freezing, freeze-drying,
ventilating, air conditioning, drying, steam
generating, water distribution and sanitary
installations; refrigerating apparatus and
refrigerating circuit components; faucets,
faucets for pipes.
Klasse:37 Construction and repair especially relating to
refrigerating equipment; installation, setting-up,
putting into operation, checking, testing and
maintenance of apparatus and equipment
especially in connection with the refrigeration
and cooling sector.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
0796502
(151) Int.reg.dato:
2002.11.06
(180) Registreringen
2012.11.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.10.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114008
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
0848840
(151) Int.reg.dato:
2005.04.29
(180) Registreringen
2015.04.29
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.31
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201107691
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.07
(540) Gjengivelse av merket:

Miropan

VISIOSTOCK

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG, Rossdörfer Strasse 50, 64372
OBER-RAMSTADT, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Paints, varnishes, lacquers, glazes,
preservatives against rust, primers, colorants,
mordants, natural resins, fillers; thinning and
binding preparations for paints and lacquers;
preservatives; bactericidal/fungicidal paints;
metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
Klasse:17 Packing, thermal protection and insulating
materials (included in this class); insulating
plaster; coating materials, namely preparations
for coating heat protection and insulating
materials for protection against damp or
against chemical or mechanical reactions;
fibreglass for insulation; thermal insulating
materials, insulating panels, grid mats of glass
fibre fabric, expansion joint profiles of glass
fibre fabric (all for heat insulating bonded
systems).
Klasse:19 Building materials (non-metallic); natural and
artificial stone; mortar; plaster; wall and ceiling
panels (all for heat insulating bonded
systems).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Total SA, 2 Place Jean Millier, La Defense 6, 92400
COURBEVOIE, Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4 Petroleum (crude or refined), products derived
from petroleum and petroleum-based
preparations, solid, liquid and gaseous fuels;
motor fuel; gas and liquefied petroleum gas,
lubricants.
Klasse:9 Measuring and checking (inspection) apparatus
for motor fuel, lubricants, liquefied petroleum
gas or all liquid fuels; gauges for tanks of motor
fuel, lubricant, liquefied petroleum gas or all
liquid fuels; apparatus for recording and
transmitting data relating to motor fuel,
lubricant, liquefied petroleum gas or all liquid
fuels.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
0887007
(151) Int.reg.dato:
2005.02.09
(180) Registreringen
2015.02.09
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.09.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114014
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

media; microprocessors; monitors (computer
programs); optical data media; optical discs;
central processing units (processors); readers
(data processing equipment); scanners (data
processing equipment); notebook computers;
computer programs (downloadable software).
Klasse:35 Business management assistance; business
inquiries; dissemination of advertising matter;
photocopying; office machines and equipment
rental; statistical information; business
management consultancy; direct mail
advertising; commercial or industrial
management assistance; document
reproduction; efficiency experts; marketing
studies; business appraisals; business
investigations; business organization
consultancy; advertising; publicity; business
research; transcription; professional business
consultancy; economic forecasting; business
information; sales promotion (for others);
compilation of information into computer
databases; systemization of information into
computer databases.
Klasse:38 Communications by computer terminals;
computer aided transmission of messages and
images; electronic mail; information about
telecommunication; rental of message sending
apparatus; communications by fiber optic
networks; communications by telephone;
cellular telephone communication; rental of
telecommunication equipment.
Klasse:42 Copyright management; litigation services;
technical project studies; legal research;
computer rental; computer programming;
mechanical research; computer software
design; consultancy in the field of computer
hardware; licensing of intellectual property;
quality control; rental of computer software;
intellectual property consultancy; recovery of
computer data; maintenance of computer
software; computer systems analysis;
surveying; conversion of data or documents
from physical to electronic media.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The word mark is a part of applicant's firm name,
having no meaning and consisting of black standard
Latin characters where the dot of character "i" is in blue
color.
(730) Innehaver:
Miratech Corporation Ltd, 41 Nauki Ave., 03028 KIEV,
Ukraina (UA)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Phonograph records; sound recording discs;
adding machines; amplifiers; money counting
and sorting machines; tape recorders;
magnetic tapes; electric installations for the
remote control of industrial operations;
conductors, electric; regulating apparatus,
electric; monitoring apparatus, electric;
photocopiers (photographic, electrostatic,
thermic); electric apparatus for commutation;
record players; distribution boards (electricity);
distribution consoles (electricity); measuring
apparatus; measuring devices, electric; control
panels (electricity); connections, electric;
couplings, electric; transmitters of electronic
signals; transmitting sets (telecommunication);
sound recording strips; high-frequency
apparatus; radios; data processing apparatus;
intercommunication apparatus; computer
memories; microphones; computers; laptop
computers; computer programmes, recorded;
radiotelegraphy sets; radar apparatus;
telephone apparatus; teaching apparatus;
sound transmitting apparatus; sound
reproduction apparatus; remote control
apparatus; telephone transmitters; transmitters
(telecommunication); disks (magnetic); floppy
disks; video recorders; computer keyboards;
integrated circuits; semi-conductors; chips
(integrated circuits); word processors;
amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; bar code readers;
wafers (silicon slices); compact discs (audiovideo); compact discs (read-only memory);
computer operating programs, recorded;
computer peripheral devices; computer
software (recorded); acoustic couplers;
interfaces (for computers); magnetic data

(111) Int.reg.nr:
0894363
(151) Int.reg.dato:
2006.07.13
(180) Registreringen
2016.07.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.09.20
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114017
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

MediCare
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 HEDEHUSENE,
Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Insulating materials against sound, namely
sound insulating and sound absorbing
materials, sound insulating and sound
absorbing ceiling tiles and panels.
Klasse:19 Building materials (not of metal), namely
building panels containing mineral wool and
used for sound insulation and sound
absorption.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)

Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen utløper:
Etterfølgende utpekning
dato:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Gjengivelse av merket:

0910857
2006.11.10
2016.11.10
2011.03.03

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
0922427
(151) Int.reg.dato:
2007.04.11
(180) Registreringen
2017.04.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.10.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114021
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

201114019
2011.12.08

MEDIPAL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novatelligence AB, Kungsgatan 37, 11156
STOCKHOLM, Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer programs, recorded.
Klasse:35 Marketing studies, marketing research,
advertising, business management, business
administration.
Klasse:38 Telecommunications.
Klasse:41 Training, education, providing of training
arranging and conducting of conferences,
workshops, study circles and symposiums.
Klasse:42 Technical research, industrial design, technical
project studies, engineering, computer
programming, computer software design,
updating of computer software, maintenance
of computer software, development of
application solutions for computer software,
scientific and technological services, industrial
analysis and research services, design of
computer software.
Klasse:44 Medical services, telemedicine services, health
check, health care, medical assistance.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546)
(730)

Merket er et
kombinert merke eller et rent figurmerke
Innehaver:
DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN,
Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Vitamins, minerals; nutritional additives for medical
purposes; dietetic foods and dietetic preparations
and substances for medical purposes.
Klasse:29 Edible jellies, jams; milk and milk products; edible
oils and fats; dietetic foods, not for medical use,
not included in other classes.
Klasse:30 Dietetic foods, not for medical use, not included in
other classes; ice-cream; ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
0921506
(151) Int.reg.dato:
2007.03.07
(180) Registreringen
2017.03.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.02.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114020
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0944216
(151) Int.reg.dato:
2007.09.17
(180) Registreringen
2017.09.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114024
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

OUTDOOR RESEARCH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Outdoor Research Inc, 2203 First Avenue South,
WA98134-1424 SEATTLE, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Small nylon fabric pouches with and without
carrying straps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

GIOVANNI RANA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pastificio Rana SpA, Via Pacinotti, 25, 37057 SAN
GIOVANNI LUPATOTO VERONA, Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.
Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
0954928
(151) Int.reg.dato:
2007.08.30
(180) Registreringen
2017.08.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.08.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114026
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0948157
(151) Int.reg.dato:
2007.08.13
(180) Registreringen
2017.08.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.17
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114025
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

ACCU-CHEK INSIGHT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116,
68305 MANNHEIM, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
in-vitro diagnostics for medical purposes; test
strips for the detection of blood glucose.
Klasse:9
Computer software and computer hardware for
medical and diagnostic purposes in the field of
diabetes including accessories, included in this
class; computer software in the field of
diabetes for the evaluation, verification and
administration of medical data including
accessories, included in this class; computer
software and computer hardware for linking
medical instruments and devices as well as
additional hardware in the field of diabetes,
including accessories, included in this class.
Klasse:10 Medical and surgical instruments, devices and
apparatus including accessories, included in
this class; blood glucose meters including
accessories, included in this class; lancets and
lancet devices for medical purposes; insulin
pumps and infusion sets including
accessories, included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Asahi Intecc Co Ltd, 1703 Wakita-cho, Moriyama-ku,
Nagoya-shi, 463-0024 AICHI, Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medical catheters and their parts and
accessories; PTCA (percutaneous
transluminal coronary angioplasty) guiding
catheters; PTCA balloon catheters;
angiographic catheters; micro catheters;
occlusion catheters; ablation catheters;
atherectomy catheters; medical guidewires
and their parts and accessories; PTCA guide
wires; IVR (interventional radiology) guide
wires; spring guide wires; plastic clad guide
wires; catheters and medical tubing for use in
vascular procedures; catheters and medical
tubing for use in stenosis in vessels; medical
stent and their parts and accessories; medical
cables of metal, rubber or plastic; medical
wires of metal, rubber or plastic; medical tubes
of metal, rubber or plastic; medical coils of
metal, rubber or plastic; medical cables of
metal, rubber or plastic coated with polymeric
materials; medical wires of metal, rubber or
plastic coated with polymeric materials;
medical tubes of metal, rubber or plastic
coated with polymeric materials; medical coils
of metal, rubber or plastic coated with
polymeric materials; flexible tubing for medical
applications; medical tubing for use in vascular
procedures; threads, coils tubing and ropes
(metal or non-metal) as part of medical
apparatus, instruments and/or devices;
polypectomy snares; medical devices having
wire cages or slitted tube cages for capturing
an object in a human body; endoscopic
cleaning brushes; medical machines,
instruments and apparatus and their parts and
accessories; devices and apparatus for
minimally invasive procedures.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1002216
(151) Int.reg.dato:
2009.02.10
(180) Registreringen
2019.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200905754
(220) Notifikasjonsdato: 2009.06.11
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.11, DE, 302008059125.0/03
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0962296
(151) Int.reg.dato:
2008.03.18
(180) Registreringen
2018.03.18
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.07.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114027
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

TERRA

SILVINI

(541) Merket er ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589
DÜSSELDORF, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Water softening preparations, detergents for use in
manufacturing processes.
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, dishwashing detergents, fabric
softeners, stain removing preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations (with
the exception of cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for the construction sector, in
particular agents for exterior cleaning and agents
for the removal of mordants), scouring
preparations, pipe cleaning preparations (including
all the aforesaid goods for toilets); soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Klasse:5 Disinfectants and deodorants, not for personal use,
air refreshing and deodorising preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Silvini sro, U Louze 380, 25066 ZDIBY, Den tsjekkiske
republikk (CZ)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Sports clothing, clothing for cycling and
cyclists, such as trousers for cyclists, teeshirts, sports jerseys, pea jackets, bonnets and
scarves for cyclists, fingerless gloves for
cyclists, sports and cycling footwear, clothing
in elastic fabrics especially adjusted, parkas,
sports overalls, sweat-shirts, training pants,
tracksuits, shorts, waistcoats, leggings,
gaiters, hosiery (clothing), waterproof clothing,
anoraks, singlets, sports jerseys, pullovers,
jackets, belts (clothing), braces underwear,
socks, clothing accessories, namely
headbands, sweatbands, shawls, scarves,
headgear, gloves, all the aforesaid goods
included in this class and designed for sports,
especially for cycling and for cross-country
skiing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)

Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen utløper:
Etterfølgende utpekning
dato:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

0978153
2008.08.04
2018.08.04
2011.07.14
201114028
2011.12.08

(546)
(730)

Merket er et
kombinert merke eller et rent figurmerke
Innehaver:
Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehingerstr. 34,
88400 BIBERACH/RISS, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Machine tools, excluding welding apparatus,
electric welding equipment, welding machines,
machines and apparatus for reinforcing the welding
process; parts of the aforementioned machines
(included in this class), excluding equipment to
protect against accidents for welders; wood
processing machines; maintenance apparatus and
machines, particularly saw sharpeners, machines to
set the teeth of saws, grinder-planer blades; guides
for saw blades as parts of machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1005123
(151) Int.reg.dato:
2009.03.26
(180) Registreringen
2019.03.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.01.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201103128
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17
(540) Gjengivelse av merket:

1002217
2009.02.12
2019.02.12

200905755
2009.06.11
2008.09.12, DE, 30 2008 059
448.9/03
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
PUMA SE, PUMA Way 1, 91074
HERZOGENAURACH, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Mobile telephone covers; mobile telephone
cases; mobile telephone cases made of leather
or imitations of leather; mobile telephone covers
made of cloth or textile materials; batteries;
rechargeable batteries; straps and lanyards for
mobile phones; holders for mobile phones;
headphones; stereo headphones; in-ear
headphones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589
DÜSSELDORF, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Water softening preparations, detergents for
use in manufacturing processes.
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances
for laundry use, dishwashing detergents, fabric
softeners, stain removing preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations (with the exception of cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations
for the construction sector, in particular agents
for exterior cleaning and agents for the removal
of mordants), scouring preparations, pipe
cleaning preparations (including all the
aforesaid goods for toilets); soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Klasse:5 Disinfectants and deodorants, not for personal
use; air freshening and deodorizing
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031242
(151) Int.reg.dato:
2010.02.03
(180) Registreringen
2020.02.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003101
(220) Notifikasjonsdato:
2010.03.25
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1050381
(151) Int.reg.dato:
2010.06.01
(180) Registreringen
2020.06.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010302
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.18, IT, PD2010C000519
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er kombinert merke eller et rent figurmerke
et
(571) Beskrivelse av merket:
MET IN EUROPE stylized.
(730) Innehaver:
Italservices SpA, Via G. Marconi 39, 35010 SAN
PIETRO IN GU (PADOVA), Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Retail and wholesale services on behalf of
others: clothing, footwear, headgear, bags,
suitcases, briefcases, belts, jewelry, perfumes;
sales promotion on behalf of others and
product presentations on media for retail sale,
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the colour red (Pantone No.
18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown in the
representation (the outline of the shoe is not part of the
mark it is for illustration only).
(730) Innehaver:
Christian Louboutin, 1 rue Volney, 75002 PARIS, France
(FR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 High-heeled shoes for women.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1050982
(151) Int.reg.dato:
2010.07.27
(180) Registreringen
2020.07.27
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.11.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114039
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1036773
(151) Int.reg.dato:
2010.01.21
(180) Registreringen
2020.01.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.02.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201103130
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of an invented word havit and with
the letter "i" stylized.
(730) Innehaver:
Guangzhou Havit Industrial Co Ltd, Rms. 1307, Poly
World Trade Center, Phase 2, 1000 Xingang East Rd.,
Haizhu, Guangzhou GUANGDONG PROVINCE, Kina
(CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Computers; computer keyboards; data
processing apparatus; couplers (data
processing equipment); computer peripheral
devices; notebook computers; mouse (data
processing equipment); cabinets for
loudspeakers; microphones; ear plugs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

Quantum Entrainment
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VAK Verlags GmbH, Eschbachstrasse 5, 79199
KIRCHZARTEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Paper, cardboard; items for bookbinding;
photographs; stationery.
Klasse:35 Advertising; business management services;
business administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1062032
(151) Int.reg.dato:
2010.11.26
(180) Registreringen
2020.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100408
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.13
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.26, GB, 2556938
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

maintenance of data in databases; organizational
consultancy with regard to certification of medical
apparatus and instruments.
Klasse:37 Maintenance and repair services relating to
medical apparatus and instruments, inspection
and exchange of medical instruments and
apparatus and of their parts within the framework
of maintenance and repair services; installation of
medical equipment and apparatus; maintenance
of hardware.
Klasse:41 Providing technical know-how in relation to
computer software for data processing and data
management, cost calculation and accounting
purposes (included in this class); education;
providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging and conducting of
seminars, trade fairs, congresses, symposiums,
workshops and further training events, in
particular in the health care sector; publication of
printed matter of all kinds; online publication of
electronic brochures and periodicals; customer
training, in particular in the use and application of
medical equipment; production of texts (except
advertising text), handbooks (manuals) and
operating instructions, information leaflets,
technical and non-technical documentation,
videos and training materials, scripts and
instructions, in particular handbooks (manuals)
and operating instructions for medical apparatus
and instruments, in particular for medical imaging
apparatus and diagnostic apparatus.
Klasse:44 Medical and veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; medical
and clinical examinations; services in the field of
medical diagnostics; medical analysis in
connection with the treatment of individuals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

REPAIRSHIELD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Avon Products Inc, World Headquarters, 1345 Avenue
of the Americas , NY10105-0196 NEW YORK, USA
(US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Powders for the face, hands and body; talcum
powder; nail polish remover; eye shadow, eye
liner, lip liner, blusher; perfumes, fragrance,
toilet waters, eau de cologne; deodorants and
anti-perspirants for personal use; all the
aforesaid being alone, in combination and/or in
gift sets comprised of some or all of these
items.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1063102
(151) Int.reg.dato:
2010.07.14
(180) Registreringen
2020.07.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201100947
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.27
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.15, DE, 302010002722.3/37
(540) Gjengivelse av merket:

CDS CARE
(541) Merket er ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Olympus Europa Holding GmbH, Wendenstraße 14-18,
20097 HAMBURG, Germany (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising; business management services;
business administration; office functions; retail,
wholesale and/or mail order services, including
via the Internet, in relation to products and
preparations for health care purposes, and in
relation to surgical, medical and dental
instruments and apparatus, endoscopes,
software, magnetic data carriers, CD-ROMs,
DVDs, instructional and teaching material
(including downloadable material), software for
advertising purposes, software for data
processing and data management purposes and
for accounting purposes, electric and optical
apparatus, printed matter, in particular brochures,
prospectuses, pamphlets and leaflets; compilation
of data into computer databases; organisation of
trade fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes; conducting advertising and
marketing campaigns; arranging and concluding
commercial transactions for others via on-line
shops; collating, evaluating and providing of
business information in the pharmaceutical field
and the health sector, and in the electronic sector;
collating, compiling and updating of information
and data in databases, in particular computer
databases, in particular of product information
about medical and surgical apparatus and
instrument, of information about medical
applications of medical and surgical apparatus
and instruments, and of medical information about
medical and surgical apparatus and instruments;
compilation, collecting and systemisation of data
in computer databases; updating and

(111) Int.reg.nr:
1063476
(151) Int.reg.dato:
2010.11.16
(180) Registreringen
2020.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201101110
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.03
(540) Gjengivelse av merket:

METAFLEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Metaflex Beheer BV, Ambachtsstraat 11, 7122MP
AALTEN, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Doors made of metal, including doors to lock
up spaces containing installations for cooling
and freezing, hinged doors, laboratory doors,
sliding doors, switching doors, lifting doors,
doors to lock up acoustic and medical spaces,
doors to lock up dust-free spaces.
Klasse:17 Insulating materials, including insulating
panels.
Klasse:19 Doors, not of metal, including doors to lock up
spaces containing installations for cooling and
freezing, hinged doors, laboratory doors,
sliding doors, swing doors, lifting doors, doors
to lock up acoustic and medical spaces, doors
to lock up dust-free spaces.
Klasse:35 Business management related to the purchase
and sale of the goods mentioned in classes 6,
17 and 19.
Klasse:37 Supervision on building construction.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

(111) Int.reg.nr:
1068099
(151) Int.reg.dato:
2011.01.10
(180) Registreringen
2021.01.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201102792
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12
1068270
2010.06.01
2020.06.01

201103012
2011.03.17
2009.12.01, DE, 30 2009 070
908.4/35
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Publigroupe SA, Avenue Mon-Repos 22, 1005
LAUSANNE, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Printed matter, especially books, pamphlets,
newspapers, periodicals, posters, cards,
calendars, catalogs, manuals, indexes;
stationery, bookbinding material, printing
blocks; computer software operating manuals
(books).
Klasse:35 Business management and organization
consultancy, business investigations and
efficiency experts, marketing studies, opinion
polling, business information; advertising,
advertising agency services, preparation and
dissemination of advertising mail, including via
electronic images, preparation and
dissemination of advertising materials and
documents, rental of advertising space, rental
of publicity material, publication of advertising
texts; arranging newspaper subscriptions;
exhibition services for advertising and
commercial purposes; computerized file
management, including of computer statistics;
sales promotion (for others), especially via
electronic means of telecommunication;
administrative management of exhibition sites.
Klasse:38 Press agency services, sending of messages
and images, especially computer assisted;
providing and operating telecommunication
services, especially remote transaction
applications with the aim of offering and selling
goods and services; telecommunication
services to allow users to conclude
transactions between themselves or with an
operator, (purchase - sale - subscription);
rental of access time to a database server
center; rental of access time to computer files
(computing services).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Robert Klingel OHG, Sachsenstrasse 23, 75177
PFORZHEIM, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Precious metals and their alloys, precious
stones, pearls; parts and elements of the
afore-mentioned goods, included in this class.
Klasse:24 Textiles and textile goods, included in this
class; bed and table covers; parts and
elements of the afore-mentioned goods,
included in this class.
Klasse:35 Advertising; business management services;
business consultancy; office functions; retail
and wholesale services, including by mail
order, in relation to bleaching preparations and
other substances for laundry use, cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and
veterinary preparations, sanitary preparations
for medical purposes, food for babies, plasters,
materials for dressings, disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides, hand tools and implements (handoperated), 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, images
and/or information, magnetic data carriers,
recording discs, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fireextinguishing apparatus, surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and
instruments, orthopaedic articles, therapeutic
instruments and apparatus, except for surgical
and endoscopic purposes, inhalation
apparatus, acupuncture apparatus, heated
cushions, heated blankets, neck and back
warmers for medical purposes, artificial limbs,
eyes and teeth, cleaning apparatus for medical
purposes, in particular for artificial teeth, in
particular including ultrasonic cleaners, hand
mirrors for medical and dental purposes,
orthopaedic articles, in particular cushions for
medical purposes, in particular including neck
cushions, suture material, massage apparatus,
foot massage tubs, foot baths for medical and
therapeutic purposes, pressure relieving
devices, in particular silicon relieving devices,
orthopaedic shoe insoles, protective gloves for
medical, therapeutic and sanitary purposes,
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internasjonale varemerkeregistreringer

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1068597
(151) Int.reg.dato:
2010.12.08
(180) Registreringen
2020.12.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103068
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.17
(540) Gjengivelse av merket:

blood pressure and pulse measuring
apparatus, bath tub inserts for medical and
therapeutic purposes, supports for flat feet,
insoles for medical and therapeutic purposes,
textiles and clothing, shoes and headgear for
medical and therapeutic purposes, apparatus
for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, precious metals
and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments,
paper, cardboard and goods made from these
materials, 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, printers' type, printing
blocks, leather and imitations of leather, and
goods made of these materials, animal skins,
hides, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, saddlery,
furniture, mirrors, picture frames, goods of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, household or
kitchen utensils and containers, combs and
sponges, brushes (except paint brushes),
brush-making materials, articles for cleaning
purposes, steelwool, unworked or semiworked glass (except glass used in building),
glassware, porcelain and earthenware, textiles
and textile goods, bed and table covers, in
particular for allergy and rheumatism sufferers,
clothing, footwear, headgear, in particular for
allergy and rheumatism sufferers, carpets,
rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors, wall
hangings, games and playthings, gymnastic
and sporting articles, decorations for
Christmas trees, meat, fish, poultry and game,
meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products, edible oils and
fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices, honey, treacle, yeast,
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice, agricultural,
horticultural and forestry products and grains,
fresh fruits and vegetables, seeds, natural
plants and flowers, foodstuffs for animals,
malt, beers, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit
juices, syrups and other preparations for
making beverages, alcoholic beverages
(except beers), tobacco, smokers' articles,
matches; bringing together, for the benefit of
others, of a variety of the afore-mentioned
goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sankyo Oilless Industry Inc, 1-5, 1-chome, Nisshin-cho,
Fuchu-shi, 183-0036 TOKYO, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Iron and steel; nonferrous metals and their
alloys; metal materials for building or
construction; metal hardware; wedges and
pegs (of metal); washers (of metal); nuts (of
metal); screws; bolts (of metal); rivets; rings
(metal fitting); chains (of metal); pulleys (of
metal, not machine elements); springs (of
metal, not machine elements); valves (of
metal, not machine elements); wire nets and
gauzes; wire ropes.
Klasse:12 Railway rolling stock; automobiles; twowheeled motor vehicles, bicycles; shock
absorbers (for land vehicles); springs (for land
vehicles).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1069243
(151) Int.reg.dato:
2010.10.21
(180) Registreringen
2020.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103323
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.22, BX, 1201900
(540) Gjengivelse av merket:

1068832
2011.01.11
2021.01.11

201103239
2011.03.24
2010.07.15, DE, 30 2010 042
779.5/11
(540) Gjengivelse av merket:

SEGURO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AW Company vof, Rondweg 3, 6515AS NIJMEGEN,
Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Leather and imitations of leather; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gebr Graef GmbH & Co KG, Donnerfeld 6, 59757
ARNSBERG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Implements, other than hand-operated, included
in this class, and machines, other than handoperated, for household and kitchen; cutting
machines.
Klasse:8
Hand-operated implements for household,
kitchen, garden; hand-operated implements
namely hand tools; cutlery, forks and spoons.
Klasse:9
Weighing and measuring apparatus and
instruments, automatic distribution machines,
electric flat irons, electrically heated hair-curlers.
Klasse:11 Apparatus for steam generating, cooking,
refrigerating; electric house utensils and electric
kitchen utensils included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1069136
(151) Int.reg.dato:
2011.01.19
(180) Registreringen
2021.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103305
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.20, DE, 302010043655.7/12
(540) Gjengivelse av merket:

MOKKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Opel Special Vehicles GmbH, Mainzer Strasse (Adam
Opel AG - M55), 65428 RÜSSELSHEIM, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Games, electronic games (including video
games), except as accessory apparatus for
television sets; playing cards; flying discs
(frisbees); all aforesaid goods included in this
class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

72

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1069351
(151) Int.reg.dato:
2010.10.01
(180) Registreringen
2020.10.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.07.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114044
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:41

MUSILINE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lagardere Active FM (SNC), 28 rue François 1er,
75008 PARIS, France (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:38 Press and information agencies (news);
telecommunications; electronic, radio,
telegraph, telephone and computer
communications services and communications
via all remote data processing means, via
interactive videography, and particularly on
terminals, computer peripheral devices or
electronic and/or digital equipment, and
particularly videophones, viewphones and via
videoconferencing means; sending,
transmitting telegrams and messages;
transmitting and disseminating images,
sounds, data, information via computer
terminals, cable, computer communications
means or any other telecommunications
means; providing access to a global computer
network; interactive communications services;
television and more generally multimedia
program dissemination (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or
musical or non-musical sounds, for interactive
or other use); television and radio broadcasts;
cable and satellite television and more
generally dissemination of audiovisual and
multimedia programs (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or
musical or non-musical sounds, for interactive
or other use); audiovisual communication to
the public on-line; transmission of telegrams;
leasing access time to a database server;
transmitting information via computer and data
communications networks and in particular via
the Internet, transmitting information via
computer communication for obtaining
information held in data banks; services of
transmission of information for public
information; transmitting information via
computer networks in general; public
communication services using electronic
means; providing discussion forums on the
Internet; services for transmitting information in
the audiovisual, video and multimedia fields;
transmitting information held in databases;
transmitting texts, sounds, images and video
via downloading from a computer or telephone
database to mobile telephones and all types of
players/recorders of music, images, texts,
video and multimedia data, providing
(transmitting) business reports and
recommendations based on said reports via
the Internet; providing discussion forums
online; services for downloading texts, press
articles, photographs, dispatches, images,
logos, messages, data, sounds, ringtones,
music, games, videos, information via
computer terminals, via computer and
computer communication networks, including
via the Internet, cable, data communication
media, mobile telephones, via teleprinting and
via any other telecommunications means;
correspondence exchange services, namely
correspondence exchange services by

Klasse:42
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computer or by telephone or
telecommunications apparatus or instruments
and via the Internet.
Teaching, training, education and
entertainment services in general via any
media and particularly any electronic media
(digital or analog) whatever the mode of
consultation or transmission; teaching and
training, education and entertainment services
in all areas relating to marketing, the Internet
and other digital media, in general via any
media and particularly any electronic media
(digital or analog) whatever the mode of
consultation or transmission; sporting and
cultural activities; services designed for public
entertainment (entertainment);
correspondence courses; editing of texts
(other than for advertising), illustrations, books,
journals, newspapers, periodicals, magazines
and publications of all kinds (other than for
advertising) and in all forms including
electronic and digital publications; providing
non-downloadable electronic publications online; introductory and further instruction and
teaching in any general interest subject matter;
arranging and conducting of seminars, training
courses and classes; arranging of
conferences, forums, conventions and
colloquiums; arranging and conducting of
seminars, training courses and classes,
conferences, forums, conventions and
colloquiums in all areas relating to marketing,
the Internet and other digital media; production
and editing of cinematographic, radio and
television programs, audiovisual and
multimedia programs (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or
musical or non-musical sounds, for interactive
or other use); book publishing; arranging of
contests, of games and lotteries of all kinds
(education or entertainment); arranging of
information campaigns and professional and
other events; arranging of exhibitions for
cultural or educational purposes; production,
editing of informative programs, radio and
television entertainment programs, of
audiovisual and multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or nonmusical sounds, for interactive or other use);
production, organization and presentation of
shows; arranging of sports competitions;
production, editing and rental of films and
cassettes including video cassettes, and more
generally of all sound and/or visual media and
multimedia carriers (interactive discs, compact
digital audio read-only memory discs); editing
and publishing of all sound and/or visual
media, recordings of sounds and/or images,
multimedia carriers (interactive discs, compact
and read-only digital audio discs); multimedia
program publishing services (computerassisted formatting of texts and/or images, still
or animated, and/or of sounds, musical or nonmusical, for interactive or other use); lending of
books and other publications, video libraries,
namely services for lending or renting
videocassettes, game libraries; services
provided by a franchiser, namely basic staff
training; services provided by news reporters,
photographic reporting.
Software design, development and
maintenance; providing (rental) of business
planning software, namely computer software
used for analysis of sales and information on
profits and for advertising, promotional,
business and marketing planning; creating,
producing, namely designing and developing
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data banks and databases (computer
software), websites; programming in relation to
electronic apparatus and instruments,
computers, remote data processing and
computer communication systems and
multimedia equipment; programming of
multimedia equipment; rental of computer,
remote data processing and computer
communication apparatus and instruments,
apparatus and instruments for operating
multimedia products; creation and
maintenance of websites for third parties;
computer website hosting; computing services,
namely assistance (consulting, information)
provided to third parties for creating home
pages and personal web pages and for
publishing information that can be accessed
via worldwide computer and communications
networks; computing services, namely hosting
of interactive databases on-line to facilitate
market studies and provide information in
connection with marketing and the
management of such information; providing
Internet search engines; converting documents
from a physical medium to an electronic
medium; graphic design of websites, graphic
production (design); computing services,
namely assistance (consulting, information)
provided to third parties for publishing
information that can be accessed via
worldwide computer and communications
networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1070109
(151) Int.reg.dato:
2010.12.22
(180) Registreringen
2020.12.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.09.14
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114045
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

GENIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Heating and cooking apparatus; apparatus for
heating milk and for foaming milk; apparatus
and machines for making beverages including
coffee, tea, chocolate, cappuccino and/or
cocoa-based beverages; electric coffee
machines, coffee makers and percolators;
component pieces and parts for all the
aforesaid goods; electric machines for
preparing coffee, tea, chocolate, cappuccino
and cocoa; refills, cartridges and spare parts
for these machines; coffee filters, electric.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1070704
(151) Int.reg.dato:
2011.02.09
(180) Registreringen
2021.02.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103944
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.09, DK, VA 2010 02369
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1069725
(151) Int.reg.dato:
2011.02.09
(180) Registreringen
2021.02.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103568
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.31
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.12, CH, 611555
(540) Gjengivelse av merket:

RAVN copenhagen
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Design Works/Retail Works, c/o Susanne Ravn/Olfert
Rahbek, Margreghevej 28, 2900 HELLERUP, Danmark
(DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Horological and chronometric instruments.
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; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

Absinthum
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Frank Novacek, General Wille-Strasse 109, 8706
FELDMEILEN, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1070917
(151) Int.reg.dato:
2011.01.25
(180) Registreringen
2021.01.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.06.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114047
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.21, DK, VA 2010 03799
(540) Gjengivelse av merket:
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(111) Int.reg.nr:
1079915
(151) Int.reg.dato:
2011.05.06
(180) Registreringen
2021.05.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201107308
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.08, JM, 056862
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a stylized image of a printer with
the word "AirPrint" within a rectangle.
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA
(US)
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Computer software; computer software to
facilitate printing; printers; computer hardware
and peripheral devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640
HEDEHUSENE, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Insulation materials (not of metal).
Klasse:19 Building materials (not of metal).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1073639
(151) Int.reg.dato:
2011.03.17
(180) Registreringen
2021.03.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105053
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.05
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1084479
(151) Int.reg.dato:
2011.07.01
(180) Registreringen
2021.07.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.11.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201114050
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

VIALUX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Osram AG, Hellabrunner Strasse 1, 81543 MÜNCHEN,
Germany (DE)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Lighting apparatus, especially electric lamps
and luminaires; parts of the aforementioned
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

KAMRA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AcuFocus Inc, 32 Discovery Suite 200, CA92618
IRVINE, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Ocular implants, including corneal inlays.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

75

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1088397
(151) Int.reg.dato:
2010.10.26
(180) Registreringen
2020.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201110220
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.08
(540) Gjengivelse av merket:

management.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Jens Hoffmann, Eppendorfer Baum 11, 20249
HAMBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Magnetic, optical and digital data carriers,
including floppy discs, magnetic tapes, optical
discs, CD-ROMs, CDIs and DVDs; computer
software.
Klasse:35 Consultancy and services in the field of
marketing and business strategy; advertising;
business management services; business
administration; office functions; employment
consultancy, search and selection of
management personnel and other personnel,
assessment centres; compilation of statistics;
bookkeeping; marketing, market research and
market analysis; arranging and concluding
commercial transactions for others; arranging
contracts for the buying and selling of goods;
distribution of goods for advertising purposes;
document reproduction services; arranging of
advertising, radio and television advertising;
organization of fairs and exhibitions; business
consultancy; preparing documentation and
documentation of training assessments,
courses, tests, surveys and performance
evaluations for employees and/or personnel
within an organisation, the aforesaid services
provided via computer networks; professional
business consultancy with regard to process
optimisation, in particular using simulations or
learning and work processes and projects;
development of business strategies.
Klasse:41 Planning, leading and conducting of seminars,
in particular in the field of strategic
management (assistance in business strategy
decision making), general management
(assistance in basic professional business
matters), providing of training; education;
conducting of seminars and further training
events; correspondence courses; radio and
television education services; further
education; film production; film exhibition
services; publication and edition of books,
newspapers and periodicals; training and
further training of personnel; personnel and/or
employee training for organisations;
conducting digital educational games, in
particular using Internet applications, websites
and online learning methods.
Klasse:42 Providing design services in relation to
computer systems for online training, for
training management; providing support and
maintenance services for computer systems
(software) for online training, for training
management; computer services, namely,
consultancy and maintenance with regard to
computer software; consultancy in the field of
computer hardware and software; design,
development and maintenance of software
relating to the simulation of learning and work
processes and projects; technical consultancy
with regard to the outsourcing of computer
systems relating to online training and training
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(111) Int.reg.nr:
1088699
(151) Int.reg.dato:
2011.03.23
(180) Registreringen
2021.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201110449
(220) Notifikasjonsdato:
2011.09.15
(300) Søknadsprioritet:
2011.02.07, AT, AM648/2011
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Red Bull GmbH, Trademark Department, Am Brunnen 1,
5330 FUSCHL AM SEE, Østerrike (AT)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
walkie-talkies; portable and mobile telephones and
parts, spare parts and equipment, namely holders
and sheaths and accessories, namely cables,
plugs, adaptors; batteries, accumulators, charging
devices for accumulators for wireless mobile
phones; subscriber identity module cards, also for
use with portable and mobile phones; mobile
phone face plates; ring tones (being downloadable
ringtones), downloadable sound, music, image and
video recordings, interactive games played on
computers; photocopying apparatus and machines;
magnetic data carriers, including video tapes,
records; personal stereos; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; automatic cash dispensing machines,
ticket dispensers, automatic photographic booths;
apparatus for games adapted for use with
television receivers only; amusement apparatus for
use with an external display screen or monitor;
cash registers, calculating machines; data
processing equipment and computers; machine
readable data carriers with programs installed;
electronic publications (downloadable); computer
programs and software; computer games
programs; mouse pads; navigation apparatus for
vehicles; protective clothing, including protective
spectacles, protective masks, protective helmets,
in particular for sports purposes; protective shields,
including ear, body and face protective shields;
spectacles, spectacle frames, spectacle cases and
holders, sunglasses, goggles for sports;
headphones; breathing apparatus for divers,
swimming belts and water wings; special purpose
containers (cases, sheaths, housings) suitable for
apparatus and instruments included in this class;
light, marker, life-saving and signaling buoys; wind
socks; electric batteries and accumulators;
magnets, luminous signs, luminous advertising
signs; petrol pumps for service stations; fireextinguishing apparatus; encoded identification
bracelets, magnetic; acoustic conduits, acoustic
couplers, acoustic (sound) alarms, aerials,
agendas (electronic amplifiers, amplifying tubes,
amplifying valves, answering machines, antennas,
cabinets for loudspeakers, cables, encoded cards,
magnetic, central processing units, chips
(integrated circuits), computer operating programs,
recorded, computer peripheral devices, computer

Klasse:16

Klasse:35
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programs (programs), recorded, computer
programs (downloadable software), computer
software, recorded, data media, data processing
apparatus, electronic notice boards, hands free kits
for phones, high-frequency apparatus, integrated
circuit cards (smart cards), integrated circuits,
intercommunication apparatus, junction boxes
(electricity), junction sleeves for electric cables,
laptop computers, loudspeakers, magnetic data
media, masts for wireless aerials, microprocessors,
data processing equipment, navigational
instruments, notebook computers, personal
stereos, radio pagers, radiotelephony sets, range
finders, receivers, satellite navigational apparatus,
sound recording carriers, sound recording discs,
sound recording strips, sounding leads, sounding
lines, telephone apparatus, telephone receivers,
telephone transmitters, telephone wires, television
apparatus, transmitters (telecommunication),
transmitting sets (telecommunication), video game
cartridges, video telephones, wire connectors
(electricity), masts for wireless aerials, wires,
electric, telephone wires; computer mouse; racks
and rigs (photographs); remote control apparatus;
signalling panels luminous or mechanical video
screens; stereoscopes; stereoscopic apparatus.
Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), including paper
towels, table napkins, coasters, covers, filter paper,
handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of
paper, packaging of paper or cardboard,
advertisement boards of paper or card, cards,
postcards, greetings cards; packaging containers
and bags; printed matter including printed
publications, books, newspapers, newsletters,
periodicals, magazines, catalogues, prospectuses,
leaflets, brochures, folders, manuals, booklets and
graphic representations; bookbinding material;
photographs, pictures; posters, placards of paper
or cardboard, transparencies, flags (of paper);
boxes and signboards of paper or cardboard;
calendars; clipboards; stationery including pads,
pens and pencils, erasers and paperweights;
transfers, stickers; labels, including iron-on labels
not of textile; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials, including drawing,
painting and modeling materials and instruments;
paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks; slates and black boards; writing
and drawing implements and materials; selfadhesive plastic films for decorative purposes;
money clips.
Advertising, including promotion of goods and
services and of competitive events, including
sports events; arranging of advertising; distribution
of goods for advertising purposes; layout services
for advertising purposes; on-line advertising on a
computer network; rental of advertising time on
communication media, news clipping services;
organization consultancy; business management;
business administration; office functions;
organization of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; rental of
vending machines; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase
scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
walkie-talkies; portable and mobile telephones and

internasjonale varemerkeregistreringer
parts, spare parts and equipment, namely holders
and sheaths and accessories, namely cables,
plugs, adaptors, batteries, accumulators, charging
devices for accumulators for wireless mobile
phones; subscriber identity module cards, also for
use with portable and mobile phones; mobile
phone face plates; ring tones (being downloadable
ringtones), downloadable sound, music, image and
video recordings, interactive games
played on computers; photocopying apparatus and
machines; magnetic data carriers, including video
tapes, records; personal stereos; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; automatic cash dispensing
machines, ticket dispensers, automatic
photographic booths; apparatus for games adapted
for use with television receivers only; amusement
apparatus for use with an external display screen
or monitor; cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers;
machine readable data carriers with programs
installed; electronic publications (downloadable);
computer programs and software; computer games
programs; mouse pads; navigation apparatus for
vehicles; protective clothing, including protective
spectacles, protective masks, protective heimets,
in particular for sports purposes; protective shields,
including ear, body and face protective shields;
spectacies, spectacle frames, spectacle cases and
holders, sunglasses, goggles for sports;
headphones; breathing apparatus for divers,
swimming belts and water wings; special purpose
containers (cases, sheaths, housings) suitable for
apparatus and instruments included in this class;
light, marker, life¬saving and signaling buoys; wind
socks; electric batteries and accumulators;
magnets, luminous signs, luminous advertising
signs; petrol pumps for service stations; fireextinquishing apparatus; bracelets (Encoded
identification-), magnetic; Acoustic conduits,
Acoustic couplers, Acoustic [sound] alarms,Aerials,
Agendas (Electronic Amplifiers, Amplifying tubes,
Amplifying valves, Answering machines, Antennas,
Cabinets for loudspeakers, Cables, Cards
(Encoded -), magnetic, Central processing units,
Chips [integrated circuits], Computer operating
programs, recorded, Computer peripheral devices,
Computer programs [programs], recorded,
Computer programs [downioadable software],
Computer software, recorded, Data media, Data
processing apparatus, Electronic notice boards,
Hands free kits for phones, High-frequency
apparatus, lntegrated circuit cards [smart cards],
Integrated circuits, lntercommunication apparatus,
Junction boxes [electricity], Junction sleeves for
electric cables, Laptop computers , Loudspeakers,
Magnetic data media, Masts for wireless aerials,
Microprocessors, data processing equipment,
Navigational instruments, Notebook computers,
Personal stereos, Radio pagers, Radiotelephony
sets, Range finders, Receivers, Satellite
navigational apparatus, Sound recording carriers,
Sound recording discs, Sound recording strips,
Sounding leads, Sounding lines, Telephone
apparatus, Telephone receivers, Telephone
transmitters, Telephone wires, Television
apparatus, Transmitters [telecommunication],
Transmitting sets [telecommunication], Video game
cartridges, Video telephones, Wire connectors
[eiectricity], Wireless aerials (Masts for ¬), Wires,
electric, Wires (Telephone -);computer mouse;
Racks and Rigs (photographs); Remote control
apparatus; signalling panels luminous or
mechanical Video screens; Stereoscopes;
Stereoseopic apparatus-, Paper, cardboard and
goods made from these materials (included in
class 16), including paper towels, table napkins,
coasters, covers, filter paper, handkerchiefs of
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paper, toilet paper, nappies of paper, packaging of
paper or cardboard, advertisement boards of paper
or card, cards, postcards, greetings cards;
packaging containers and bags; printed matter
including printed publications, books, newspapers,
newsletters, periodicais, magazines, catalogues,
prospectuses, leafiets, brochures, folders,
manuals, booklets apd graphic representations;
bookbinding material; photographs, pictures;
posters, placards of paper or cardboard,
transparencies, flags (of paper); boxes and
signboards of paper or cardboard; calendars;
clipboards, stationery including pads, pens and
penciis, erasers and paperweights; transfers,
stickers; labels, including iron-on labels not of
textile; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials, including drawing,
painting and modeling materials and instruments;
paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in class 16); printers' type;
printing blocks; slates and black boards; writing
and drawing implements and materials; selfadhesive plastic films for decorative purposes;
money clips; compilation of statistics; sponsorship
search; Commercial Administration of the licensing
of the goods and services of others, Administrative
processing of purehase orders, Updating of
Advertising material,
Dissemination of Advertising matter, Arranging
newspaper subscriptions for others, Arranging
subscriptions to telecommunication services for
others, Business management of performing
Artists, Business information, Commercial
information agencies, Compilation of information
into computer databases, Systemization of
information into Computer databases, Public
relations, Publication and Writing of publicity texts,
Radio advertising, Radio commercials, Rental of
advertising space, Television advertising,
Television commercials; outdoor advertising,
demonstration of goods, presentation of goods on
communication media for retail purposes, sales
promotion for others; commercial information and
advice for consumers; opinion polling.
Klasse:38

Klasse:41
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Telecommunications; transmissión of radio and
television programs; electronic bulletin board
services; wireless mobile phone services; providing
telecommunications connections to a global
computer network, telecommunications routing and
junction services, teleconferencing services,
providing user access to a global computer
network; providing access to databases; voice mail
services; rental of access time to global computer
networks, television and radio broadcasting,
cellular telephone communication, providing
Internet chatrooms, communications by computer
terminals, communications by fiber (fibre) optic
networks, communications by telephone, computer
aided transmission of messages and images,
electronic mail, information about
telecommunication, message sending, news
agencies, paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication), rental
of access time to global computer networks, rental
of telecommunication equipment, rental of
telephones, satellite transmission, telephone
services, wire service; providing
telecommunication channels for teleshopping
services.
Education; providing of training; entertainment,
including musical performances and radio and
television entertainment; sporting and cultural
activities, including the organization and staging of
sports competitions; night club and discotheque
services; organization of trade fairs and exhibitions

internasjonale varemerkeregistreringer
for cultural, sporting and educational purposes;
rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs and
DVDs; film production; videotaping, editing and
microfilming; publication of electronic books and
journals on-line, electronic desktop publishing,
providing on-line electronic publications, game
services provided on-line; providing karaoke
services; digital imaging services; music
composition services; layout services, other than
for advertising purposes; arranging and conducting
of concerts, conferences, seminars and
workshops, bookmobile services, publication of
books, cinema presentations, club services
(entertainment or education), entertainer services,
entertainment information, presentation of live
performances, movie theatre presentations, musichalls, news reporters services, production of radio
and television programs and shows, providing
sports facilities, publication and writing of texts,
other than publicity texts, radio entertainment,
recording studio services, workshops and
symposiums, subtitling; recreation information;
party planning; editing; photographic reporting,
photography; rental of cine-films and motion
pictures; rental of movie projectors and
accessories; providing cinema and movie theatre
facilities; providing museum facilities; dubbing;
rental of radio and television sets; rental of video
cassette recorders; rental of audio equipment;
rental of camcorders; rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios; rental of
show or stage scenery; rental of video cameras;
scriptwriting services; rental of sound recordings;
rental of stadium facilities; none of the above
services related to training in connection with the
global rock excavation and material handling
industry.
Klasse:42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software; computer
programming; data conversion of computer
programs and data (not physical conversion);
computer system design; conversion of data or
documents from physical to electronic media;
creating and maintaining Websites for others,
hosting computer sites; installation of computer
software; industrial design; engineering;
consultancy in the field of energy-saving; research
in the field of environmental protection; calibration
(measuring); recovery of computer data;
consultancy in the field of computer hardware and
software; duplication of computer programs;
computer rental; updating of computer software;
hosting computer sites (Web sites); maintenance
of computer software; providing search engines for
the Internet; rental of computer software; rental of
Web servers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1090135
(151) Int.reg.dato:
2011.04.14
(180) Registreringen
2021.04.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201110935
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.29
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.13, FI, T201101203
(540) Gjengivelse av merket:

ONE WAY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
One Way Sport OY, Sähkötie 8, 01510 VANDA,
Finland (FI)
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
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; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1090482
(151) Int.reg.dato:
2011.03.15
(180) Registreringen
2021.03.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201110989
(220) Notifikasjonsdato:
2011.09.29
(300) Søknadsprioritet:
2010.09.16, SE, 2010/07361
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Stena AB, 40519 GØTEBORG, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Cegumark AB, Box 53047, 40014 GÖTEBORG, Sverige
(SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Drilling of wells and drilling after oil and/or gas in
the sea.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1091154
(151) Int.reg.dato:
2011.03.08
(180) Registreringen
2021.03.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201111273
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.06
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.01, EM, 009701244
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1092852
(151) Int.reg.dato:
2011.05.30
(180) Registreringen
2021.05.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201111849
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.20
(540) Gjengivelse av merket:

IMPACTOTHAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Per-Olof Ejendal AB, Karlsarvet 82, 79392 LEKSAND,
Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Gloves and shoes for protection against
accidents, irradiation and fire.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
A Joost Invest OÜ, Salu tee 61, 75301 PEETRI KÜLA,
RAE VALD, HARJUMAA, Estland (EE)
AB Asum OÜ, Wismari 12a-11, 10136 TALLINN,
Estland (EE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Metal building materials; transportable
buildings of metal; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small
items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; goods of common metal not included in
other classes.
Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
saw-timber; building timber; wood paving,
wood paneling, furrings of wood; planks; nonmetal building panels, non-metal framework for
building, non-metal girders; perches; joists,
wall claddings (not of metal, for building), wall
tiles; wainscoting, not of metal; wall linings, not
of metal, for building; partitions, not of metal;
ceilings, not of metal; non-metallic floors, floor
tiles, parquet flooring; non-metallic windows,
sills, window frames; doors, not of metal; nonmetal door panels; staircases, not of metal;
shutters, not of metal; non-metallic materials
for coating roads; non-metal fences and
enclosures; non-metal trellises; latticework, not
of metal; gates (not of metal), prefabricated
platforms (not of metal); pantiles; non-metallic
buildings, constructions.
Klasse:35 Retail and wholesale of building materials and
module houses (for third parties).
Klasse:37 Building construction; repair; installation
services; reconstruction, repair and
construction of buildings and houses;
scaffolding; construction information; building
construction supervision; insulating of
buildings; damp-proofing of buildings;
construction related consulting services.
Klasse:42 Architecture; construction drafting; scientific
and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and
research services; consultancy related with all
aforesaid services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1094014
(151) Int.reg.dato:
2011.08.03
(180) Registreringen
2021.08.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201112398
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.03
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1096186
(151) Int.reg.dato:
2011.09.21
(180) Registreringen
2021.09.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113292
(220) Notifikasjonsdato: 2011.11.24
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.22, DE, 302011040315.5/09
(540) Gjengivelse av merket:

creamCleaner
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Electrical household and kitchen machines
and apparatus (included in this class), in
particular electrical kitchen machines and
apparatus including grinders/crushers, mixing
and kneading devices, fruit pressing machines,
de-juicers, juice centrifuges, grinding
machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices
and appliances and devices for making
beverages and/or food, pumps for dispensing
chilled beverages for use in combination with
devices for chilling beverages; electrical waste
disposers, namely waste grinders and waste
compacting machines; ironing presses, ironing
machines, included in this class.
Klasse:9
Electric apparatus and instruments, included in
this class, namely electric irons; kitchen
scales, bathroom scales; electrical foil sealing
devices; remote operating, signalling and
control apparatus (electric/electronic) for
household or kitchen machines and utensils;
recorded and unrecorded machine-readable
data carriers for household equipment; electric
vending machines for beverages or foods,
automatic vending machines; data processing
equipment and data processing programs for
the control and operation of household
equipment; parts included in this class for all
the aforesaid goods.
Klasse:11 Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular stoves, baking, roasting,
grilling, toasting, defrosting and heating
devices, water heaters, immersion heaters,
slow-cookers, microwave ovens, waffle irons
(electric), egg-boilers, deep-fat fryers (electric);
electrical tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines
(included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers,
refrigerated cabinets, beverage-cooling
apparatus, fridge-freezers, freezers, ice
machines and apparatus; drying apparatus, in
particular including tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use);
heating pads (not for medical purposes),
electric blankets (not for medical purposes);
ventilation apparatus, in particular fans,
extractor hood filters, extractor hood
equipment and extractor hoods, air
conditioning apparatus and devices for
improving air quality, humidifiers, air
deodorisers, fragrance dispensing apparatus
(not for personal use); air purifying apparatus,
apparatus for water supply and sanitary
purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water
heaters, storage water heaters and
instantaneous water heaters; kitchen sinks;
heat pumps; parts for all the aforesaid goods,
included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages
for use in combination with apparatus for
chilling beverages.

SIESTORAGE
(541) Merket er ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Electrical signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, open and closed-loop control
and switching devices; electrical devices for input,
processing, transmission, storage and output of
data; electric batteries; electric accumulators; data
processing programs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1096995
(151) Int.reg.dato:
2011.05.19
(180) Registreringen
2021.05.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113565
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.24, CW, 15258
(540) Gjengivelse av merket:

TWINLINE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Advanced Tail-end Oil Company (Atol) NV,
Schottegatweg Oost 32 WILLEMSTAD, Curacao (CW)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Machines and machine tools, machine
equipment and process apparatus in particular
regarding gas-fluid, fluid-fluid and fluid sand
separation and for treating suspended solids in
liquid, parts and accessories of the abovementioned goods, as far as not included in
other classes.
Klasse:37 Building, construction, repair and maintenance
of the goods as mentioned in class 7;
consultancy regarding the aforesaid services.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto;
engineering services; consultancy regarding
the aforesaid services; technological
consultancy regarding the use and application
of the goods as mentioned in class 7.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097026
(151) Int.reg.dato:
2011.10.14
(180) Registreringen
2021.10.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113570
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1097048
(151) Int.reg.dato:
2011.09.21
(180) Registreringen
2021.09.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113573
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.25, US, 85276969
(540) Gjengivelse av merket:

SKT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lucky Craft Co Ltd, 21 Kanayahongou OYABE-SHI,
TOYAMA, Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Fishing equipment, namely, fishing lures.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two intersecting semi-circles with
the word "INCYTE" contained within.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Applicant states that mark cannot be transliterated.
(730) Innehaver:
Incyte Corp, Experimental Station, Building E336,
Route 141 & Henry Clay Road, DE19880
WILMINGTON, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations for the treatment
of viral, hematological, oncological, autoimmune, inflammatory, metabolic, and
dermatological disorders.
Klasse:16 Printed medical publications namely reports,
manuals, brochures, newsletters, leaflets.
Klasse:42 Scientific and medical research relating to
viral, hematological, oncological, auto-immune,
inflammatory, metabolic, and dermatological
disorders.
Klasse:44 Providing information relating to viral,
hematological, ontological, auto-immune,
inflammatory, metabolic and dermatological
disorders via a web site.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097047
(151) Int.reg.dato:
2011.09.16
(180) Registreringen
2021.09.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113572
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of "HUANGHAI JINMA".
(730) Innehaver:
Mahindra Yueda (Yancheng) Tractor Company Ltd,
No.9, Nenjiang Road, Yancheng Economic
Development Zone, 224002 JIANGSU, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Agricultural machines; derricks; carburetors;
starters for motors and engines; motors, other
than for land vehicles; oil pumps for
automobiles; crank shafts for automobile;
bearings (parts of machines); road sweeping
machines (self-propelled); maintenance
equipment for automobiles.
Klasse:12 Locomotives; tractors; vehicles chassis; cycle
cars; electric bicycles; funiculars; luggage
trucks; omnibuses; tires for vehicle wheels;
repair outfits for inner tubes.
Klasse:37 Repair information; rental of road sweeping
machines; machine installation, maintenance
and repair; electric appliance installation and
repair; motor vehicle maintenance and repair;
rustproofing; retreading of tires (tyres); burglar
alarm installation and repair; vehicle service
stations (refueling and maintenance);
shipbuilding.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1097157
(151) Int.reg.dato:
2011.10.11
(180) Registreringen
2021.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113591
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.14, JP, 2011-026375
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097055
(151) Int.reg.dato:
2011.10.11
(180) Registreringen
2021.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113575
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.21, EM, 009915761
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Völker & Partner Partnership, Am Echazufer 24, 72764
REUTLINGEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions; presentation of
companies on the internet and other media;
arranging of trading and economical contacts,
also over the internet.
Klasse:38 Telecommunications; providing access to
information on the internet;
telecommunications by means of platforms
and portals on the internet.
Klasse:45 Legal services; security services for the
protection of property and individuals; personal
and social services rendered by others to meet
the needs of individuals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Astellas Pharma Inc, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2chome, Chuo-ku, 103-8411 TOKYO, Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Klasse:36 Providing grants for research.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097117
(151) Int.reg.dato:
2011.09.22
(180) Registreringen
2021.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113585
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.22, AT, 1475/2011
(540) Gjengivelse av merket:

DOPACEPTIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
EVER Neuro Pharma GmbH, Oberburgau 3, 4866
UNTERACH AM ATTERSEE, Østerrike (AT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations for treatment of
Parkinson's disease.
Klasse:10 Medical devices for treatment of Parkinson's
disease.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097193
(151) Int.reg.dato:
2011.09.01
(180) Registreringen
2021.09.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113596
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

non-downloadable computer software that
implements a procedural and object-oriented
programming language; online hosted
computer services, namely, designing,
developing, customizing, and maintaining
computer software applications for others; and
consulting services related thereto.
Klasse:45 On-line social networking services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1097359
2011.10.12
2021.10.12

201113626
2011.12.01
2011.05.09, DE, 30 2011 025
792.2/34
(540) Gjengivelse av merket:

b.belt
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a circle containing a diagonal line
across the word "SOFTWARE", all within a larger circle.
(730) Innehaver:
salesforce.com Inc, The Landmark @ One Market St.,
Suite 300, CA94105 SAN FRANCISCO, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Downloadable computer software for use in
developing and customizing computer
software applications and computer software
application user interfaces; computer software
for storing, managing, tracking, analyzing, and
reporting data in the field of marketing,
promotion, sales, customer information,
customer relationship management, sales
support, and employee efficiency; computer
software to facilitate communicating among
peer professionals in the advertising,
marketing, and business services fields, and
for customizing computer application user
interfaces.
Klasse:35 Business management services, namely,
providing information, data asset, and identity
management services; compilation and
management of computerized databases, and
consulting services related thereto; providing
general information of interest to the field of
business management consulting and advisory
services via a website; operating online
marketplaces for buying and selling, sharing,
and offering for free computer software and
on-demand applications.
Klasse:41 Educational services, namely, conducting
seminars, conferences, workshops, and
computer application training in the fields of
marketing, promotion, sales, customer
information, customer relationship
management, sales support and employee
efficiency, and distributing course materials in
connection therewith.
Klasse:42 Providing temporary use of on-line nondownloadable software for customizing
computer application user interfaces; computer
services, namely, designing, developing, and
maintaining computer software applications for
others and consulting services related thereto;
providing temporary use of online nondownloadable computer software application
development tools and programming language
for use in developing, analyzing, coding,
checking, and controlling other computer
software; providing temporary use of online

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Philipp Bazlen GmbH, Carl-Zeiss-Strasse 33, 72555
METZINGEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
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; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
Klasse:34 Tobacco; smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1097383
(151) Int.reg.dato:
2011.10.03
(180) Registreringen
2021.10.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113627
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.04, CH, 619217
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097384
(151) Int.reg.dato:
2011.10.03
(180) Registreringen
2021.10.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113628
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.04, CH, 619218
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The cross contained in the trademark will be
reproduced neither in white on a red background nor in
red on a white background; it will also not be
reproduced in another colour likely to lead to confusion
with the Swiss cross or the emblem of the Red Cross.
(730) Innehaver:
Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212
NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
Klasse:36 Banking; banking; real estate affairs.
Klasse:37 Construction; repair; installation services.
Klasse:38 Telecommunications.
Klasse:40 Treatment of materials.
Klasse:41 Teaching; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and
development of computers and software.
Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The cross contained in the trademark will be
reproduced neither in white on a red background nor in
red on a white background; it will also not be
reproduced in another colour likely to lead to confusion
with the Swiss cross or the emblem of the Red Cross.
(730) Innehaver:
Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 8212
NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
Klasse:36 Banking; banking; real estate affairs.
Klasse:37 Construction; repair; installation services.
Klasse:38 Telecommunications.
Klasse:40 Treatment of materials.
Klasse:41 Teaching; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and
development of computers and software.
Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097396
(151) Int.reg.dato:
2011.08.12
(180) Registreringen
2021.08.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113630
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.01
(540) Gjengivelse av merket:

Belevolution
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hephisie de Crifor SA, 6, rue Nicolas Wester, B.P. 49,
5801 HESPERANGE, Luxembourg (LU)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Signaling apparatus, for transmitting sound or
images; data processing equipment and
computers.
Klasse:42 Design and development of computers and
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097507
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113826
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.06, FR, 11 3 795 334
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:11

CONSTELLIUM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Constellium France, 17 Place Des Reflets, La Defence
2, 92400 COURBEVOIE, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemical products for use in industry,
especially alkaline metals, rare earth metals;
preparations for strengthening steels, silicon,
aluminas, compounds for the manufacture of
technical ceramics, celluloses, fertilizers,
fluxing agents for brewing; chemical
preparations for facilitating the alloying of
metals; metal earths, zirconia.
Klasse:2
Colors, pigments for paints, varnishes,
lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants;
mordants; natural resins, raw; metals in foil
and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
Klasse:6
Common metals, unwrought or semi-wrought,
and their alloys, especially steels, cast iron,
stainless steels, coated steels; laminated or
sectional metal building materials such as
heavy sections, girders, sheet piling,
reinforcing materials, of metal, for concrete,
metal plates for lining for building and
construction, metal flooring, metal partitions;
buildings, transportable, of metal; materials of
metal for railway tracks and especially rails
and accessories; non-electric cables and wires
of common metal, especially soldering yarns,
drawing stock, barbed wire; metal tubes and
pipes; ironmongery, small items of metal
hardware and especially metallic grates and
screens, metal fences, wire mesh and cloths,
coated or not, metal springs; goods of metal
from wire-drawing, nail and and nut and bolt
making; crude or processed ores; goods of
metal, namely scrap iron, multi-layered sheet
metals, multi-layered metal products, armor
plating, frames of metal, containers of metal,
boxes of metal, tanks of metal, packings of
metal, foundry molds of metal, and more
generally all iron and steelworks products of
metal, namely billets, sheets and plates of
metal, iron slabs, strappings, cylinders,
binders, spools, strip, profiles, bars, girders,
balls, iron slabs, extra-heavy oxygen-cut sheet
metals and pieces as well as forged, molded,
cast, drop-forged, punched, welded or
machined materials and metal pieces and
shaped pieces used in and for all industries;
metallic constructions and construction parts.
Klasse:7
Machinery and machine tools namely rolling
mills, rolling mill cylinders, continuous metal
casting machines, machines for cutting and
machines for forming, oxygen cutting,
machining, welding, stubbing and stamping
metals, metal sheets and plates; metal parts
for engines for land vehicles; machine coupling
and transmission components (except for land
vehicles).
Klasse:9
Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electric current,
including electric wires and cables; apparatus
and instruments for measuring, controlling,
analyzing, inspecting and testing the quality of

Klasse:12

Klasse:37

Klasse:39

Klasse:40

Klasse:42
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materials, more specifically of common metals,
alloys thereof, iron and steelworks products
and steels; data processing equipment, such
as computer software, more specifically in the
metal and steel industry sectors; electronic
publications (newsletters).
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes; parts and components of all the
above products; radiators, heat exchangers,
condensers and evaporators.
Vehicles and bicycles and components thereof
of metal; apparatus for locomotion by land, air
or water and components thereof of metal;
motors and engines, bodies for vehicles,
chassis, chassis parts, panels, structural
elements, all for land, air or water craft.
Building construction supervision; construction,
assembly, erection and installation services;
construction consulting, especially in relation
to the selection and use of metals and steels.
Air, rail, maritime and road transport of goods,
especially of chemicals, steel and of metal
materials; distribution of goods
(transportation); wrapping of goods; storage
and warehousing of goods; storage of ores, of
metals and alloys; transportation by air, land
and sea.
Treatment of materials, and more specifically
of ores, of common metals and their alloys;
treatment of metals and all mechanical,
thermomechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals,
including metal tempering, finishing of metal
surfaces, casting, soldering, chromium plating,
nickel plating, tin plating, galvanization,
laminating, armor plating, die trimming,
burnishing by abrasion, magnetization, plating,
cupping, pickling, metal soldering, recycling of
metal products; treatment of materials during
the manufacturing process of metal goods,
such as forging, pressing, deburring,
machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen casehardening, assembling metal profiles; iron
metallurgy; foundry; information on treatment
of materials, metal casting, metal processing
and plating; extraction and treatment of
chemical products and of metals; recycling,
recovery, purification, treatment or retreatment
of common metals and their alloys and articles
produced mainly or partly from them, of
aluminum and its alloys and articles produced
mainly or partly therefrom, and sheets, ingots,
ingot tips, billets, iron slabs, strip, laminates,
chips, granules, billets, tubes, flexible tubes,
cables, extruded sections, iron slabs, castings,
semi-worked billets, forged workpieces,
panels, cables, containers, pressure
containers, cylinders for pressurized gas,
cans, closing means (lids) of metal for
containers; waste treatment; production of
electricity.
Technical and scientific consulting, research
and information services; expert appraisals,
engineering works in the field of treatment of
metals, of steel and of iron metallurgy,
especially for improving the quality of goods
and services; industrial analysis and research
services in the field of treatment of metals, of
steel and of iron metallurgy; development of
new products for treatment of metals, of steel
and of iron metallurgy; plan drafting (building
construction); consulting in connection with
product construction, also in connection with
the choice and use of steels; design and
development of computer software, more
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specifically for the processing of metals, of
steel and iron metallurgy.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

2012.05.07 - 19/12
1097518
2011.02.24
2021.02.24

201113828
2011.12.08
2011.02.18, DE, 30 2011 009
983.9/35
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097513
(151) Int.reg.dato:
2011.10.21
(180) Registreringen
2021.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113827
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

TRILLIUM SOFTWARE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Harte-Hanks Data Technologies Inc, 9601 McAllister
Freeway STE 610, TX78216 SAN ANTONIO, USA
(US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Application software and documentation sold as
a unit therewith for data cleansing, data purging,
and data matching and database management
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053
INGOLSTADT, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Arranging contracts for others with regard to
the provision of services in classes 35, 36, 37,
38, 40, 41 and 42; arranging the exchange of
goods; cost price analysis; consultancy in the
field of cost reduction, including costs for
mobile phone rates; procurement services
(purchasing goods and services for other
businesses); auctioneering; services of
wholesalers, intermediary traders and retailers
in regard to films (unexposed), paper which is
used for photographic purposes, ink and ink
cartridges, including, when used for printers
and photocopiers, toner and toner cartridges,
including, when used for printers and
photocopiers; brackets including wall mounts
for TV sets, ironing machines, steam cleaners,
can openers (electric), meat grinders,
dishwashers, beverage makers, yogurt
makers, coffee grinders (other than handoperated), kitchen machines (electric), knives
(electric), mixer (electric) for household
purposes including hand mixer, blender shafts
and blenders, sewing machines, fruit presses,
blade sharpening instruments, vacuum
cleaners, vacuum cleaner bags, drying
machines, washing machines, crushers
(electric) for household purposes, slicers,
beard clippers, irons (non-electric), can
openers (non-electric), juicer, depilation
appliances, hair straighteners (non-electric),
hair clippers, cheese graters, curlers (nonelectric), knives (non-electric), razors, razor
blades, scientific, nautical, surveying,
photographic cinematographic, optical
weighing, measuring, signalling, regulating,
life-saving and teaching, apparatus and
instruments for conducting, switching,
converting, storing, adjusting and controlling
electricity, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and
images; magnetic data carriers, recording
discs, automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus, cash
registers, calculating materials, data
processing equipment and computers,
accumulators, alarms, answering machines,
antennas, including indoor antennas, antenna
cables, audio cables, audio/video receiver,
baby-phones, batteries, high definition optical
disk players; high definition optical disk
recorders; high definition optical discs,
recorded and non-recorded, CDs and DVDs,
flashlights for photographic purposes, flashbulbs for photographic purposes, bluetooth
adapters, CD players, CD recorder, personal
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computer, slide frames, digital photo frames,
voice recorder, dimmers, printers, including
photo printers, ink jet printers and laser
printers, DVB-C receiver, DVB-T receiver,
DVD player, DVD recorder, dv cassettes,
single and multiple sockets, input devices,
including gamepads, joysticks, steering
wheels, mice and keyboards, electric power,
connecting and extension cables, electronic
databases, electric irons, electronic translating
machines, power amplifiers, equalizer, remote
controls, binoculars, TVs, TV cards, hard
disks, hard disk recorders, filters for
photographic purposes, cameras including
digital cameras and disposable cameras;
curling tongs (electric), walkie-talkies, saved
and downloaded computer programs and
computer software for personal computers and
video game sets, saved and downloadable
electronic books, audio books and music and
video files, graphic cards, hair straighteners
(electric), headsets, including headsets for
mobile phones, home cinema systems, hifi
receivers, card readers, headphones including
car loudspeaker, chargers for accumulators
and batteries, laptops, loudspeaker including
car loudspeaker, bass tubes, computer
loudspeaker, hifi loudspeaker, loudspeaker for
mp3 player and mp4 player, subwoofer and
surround sound loud speaker, screens for
video projectors, reading machines for
electronic books, curlers (electric),
microphones, mobile phones, modems,
monitors, MP3 player, MP4 player, musical
instruments, navigational apparatus, net
books, power supplies, network cables,
notebooks, extra covers and protective covers
for mobile phones, object lenses, location
apparatus, projection apparatus, especially
rear-projection TVs and video projectors,
radios including car radios, Internet radios and
clock radios, satellite receivers systems,
satellite receivers especially DVB-S receivers
and analogue satellite receivers, scanners,
including scanners for photos, records, switch
boxes, welding devices, welders (electric)
used for packaging made of plastic, sound
cards, memory cards, memory modules,
tripods, wall sockets, power plugs and sockets,
stereos, tablet PCs, calculators, telephone
systems, telephones, facsimile machines;
desktop calculator, voltage surge protectors,
UMTS card and UMTS sticks, USB-hubs, USB
cables, USB sticks, amplifiers, video tapes,
video cables, video cameras, video recorders,
video editing cards, video game consoles used
as additional devices for an external screen or
monitor, scales including kitchen scales and
personal scales, webcams, meteorological
stations, rechargeable batteries,
sphygmotensiometers, heart rate measuring
apparatus, massage apparatus, thermometers
for medical purposes, kitchen sinks, extractor
hoods for kitchens, ovens, lighting apparatus
especially lights and lamps, tanning apparatus
(sun beds), bread makers, plates for crepe,
steam cooking devices, disinfectants, branch
boxes, egg boilers, boiling down apparatus,
single and double cooking rings, heater for
feeding bottles (electric), bedwarmers, ice
machines, fondue devices, deep fryers, foot
warmers, cooking devices, freezers, grilling
devices including table grills, kettle grills and
barbecue grills, hair dryers, electric blankets
and pillows, not for medical purposes, hot air
ovens, radiant heaters, stoves including
electric-, gas-, coal-, and oil- heated stoves,
coffee machines, air conditioners, hobs,

Klasse:36

Klasse:37
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cooling boxes, fridges, air humidifiers,
dehumidifiers, air filters, microwaves, ovens,
raclette devices, radiators, rice cookers;
sandwich makers, cabinets for storing and
tempering wine, apparatus for foot baths with
bubbles, torches, tea machines, toaster, drying
hoods, ventilators, waffle irons (electric), water
boilers, laundry dryers (electric), clocks and
time measuring devices, digital clocks, musical
instruments, printed matters, books, photo
albums, copying paper, paper labels, paper for
printers, including, when used for ink jet
printers and laser printers, paper for
photographical purposes, posters, magazines;
newspapers, bags for keeping magnetic, optic
and electronic sound, image or data images,
bags for notebooks, bags for cameras, bags
for mobile phones, bags for MP3 players and
bags for MP4 players, picture frames, brackets
including wall mounts for TV apparatus,
computer furniture, TV furniture and HIFI
furniture, heaters for feeding bottles (nonelectric), roasters, coffee grinders (handoperated), pots, including pressure cookers,
cooling boxes, water apparatus for cleaning
teeth and gums, noodle machines, pans,
cleaning materials, waffle irons (non-electric),
woks, tooth brushes (electric), coffee, as well
as accessories for the aforementioned goods;
advertising; advertising on TV; publication of
publicity texts; commercial administration of
the licensing of goods and services; layout
services for advertising purposes; on-line
advertising on a computer network; billposting; presentation of goods on
communication media for retail purposes; price
comparison services, especially comparison
services concerning mobile phone rates and
electricity prizes; radio advertising; shop
window dressing; systemization of information
into computer databases; disseminating
advertisements; sales promotion; rental of
advertising matter and office machines and
equipment; rental of photocopying machines;
rental of automatic vending machines; rental of
advertising space; rental of publicity material;
rental of advertising time on communication
media; advertising by mail order; distribution of
samples; direct mail advertising (flyers,
brochures, printing material, samples);
document reproduction; administrative
processing of purchase orders; demonstration
of goods; compilation of information in
computer databases; procuring the provision
of the aforementioned services and the
conclusion of contracts regarding these
services; arranging subscriptions to as
arranging newspaper subscriptions; arranging
the conclusion of contracts for power supply.
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
processing of monetary affairs with credit
cards; issuing of debit cards; issuing of credit
cards, issuing of vouchers; financing services;
granting of instalment credits; hire-purchase
financing; estimation of maintenance costs
(valuation); insurance consultancy; credit
brokerage; insurance brokerage.
Repair services; installation services;
installation, maintenance and repair services
for computer hardware; repair information;
interference suppression in electrical
apparatus; burglar alarm installation and
repair; installation and repair of electrical
appliances, especially installation of car radio,
navigation devices, CD changers and handsfree car kits for mobile telephones as well as
installation of satellite reception devices;
installation and repair of fire alarm devices;
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Klasse:38

Klasse:39

Klasse:40

Klasse:41

installation and repair of air conditioning
systems; installation and repair of cooking
appliances and installations; installation and
repair of telephones; installation of kitchen
equipment; installation, maintenance and
repair of office machines; installation,
maintenance and repair of machines; refilling
of toner cartridges; repair and maintenance of
film projectors; repair of photo apparatus;
repair of watches; maintenance machines.
Telecommunication; broadcasting of television
programs; broadcasting of audio
transmissions; broadcasting of radio programs;
providing access to a worldwide computer
network; providing telecommunication
connections to a worldwide computer network;
providing Internet chat rooms; providing
telecommunication channels for teleshopping
services; electronic mail; providing
communication services via computer
terminals; providing communication services
via telephone; providing telecommunications
routing and junction services; cellular
telephone communication; computer-aided
transmission of messages and images; paging
services (radio, telephone or other devices of
electronic communication); satellite
transmission; voice mail services; facsimile
services; telephone services; teleconferencing
services; news transmission; rental of facsimile
apparatus; rental of message sending
apparatus; rental of modems; rental of
telephones; rental of telecommunication
equipment; rental of access time to global
computer networks; providing access to
databases; procuring the provision of the
aforementioned services and the conclusion of
contracts regarding these services; providing
access to downloadable computer programs
and computer software for personal computer
and video game sets as well as to
downloadable electronic books, audio books
and music and video data.
Transport; packaging and storage of goods;
collection of goods for recycling and disposal;
collection of goods for replacement;
transportation information; parcel delivery;
delivery of goods; booking of seats for travel;
freight forwarding; storage of goods; wrapping
of goods; storage information; courier services
(messages or merchandise); storage of goods;
rental of warehouses; air transport;
transporting furniture; travel reservation;
transport reservation; railway transport;
transport by car; rental of vehicle roof racks;
rental of refrigerators; rental of storage
containers; rental of warehouses; parking
place rental; packaging of goods; delivery
(distribution) of goods by mail order; procuring
the provision of the aforementioned services
and the conclusion of contracts regarding
these services.
Treatment of material; bookbinding, including
the production of photo books; printing,
especially the print out of digital photos;
developing photographic films; processing of
cinematographic films; production of posters;
framing of slides and photos; recycling and
disposal of goods; rental of air conditioning
apparatus; rental of space heating apparatus;
knitting machine rental; procuring the provision
of the aforementioned services.
Education; providing of training; entertainment;
sports and cultural activities; recreation
information; event information (entertainment);
providing on-line electronic publications (nondownloadable); providing recreational facilities;
digital imaging services; ticket agency services
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(entertainment); television entertainment;
photography; game services provided on-line
from a computer network; publication of
electronic books and journals on-line; booking
of seats for shows; radio entertainment; rental
of audio equipment; rental of movie projectors
and accessories; rental of video cameras;
rental of radio and television sets; rental of
sound recordings; rental of video tapes;
production of radio and television programs;
procuring the provision of the aforementioned
services and the conclusion of contracts
regulating these services; editing slides and
photos; archiving slides and photos.
Klasse:42 Design and development of computer hard
and software; updating of computer software;
consultancy in the field of energy-saving;
creating and designing portal pages and
search engines for the Internet; consultancy in
the field of computer hardware; computer
software consultancy; computer system
analysis; computer software design; computer
virus protection services; computer
programming; creating and maintaining web
sites for others; installation of software;
duplication of computer programs; data
conversion of computer programs and data
(not physical conversion); conversion of data
or documents from physical to electronic
media; hosting computer sites (web sites);
rental of computer software; computer rental;
rental of web servers; maintenance of
computer software; weather forecasting;
recovery of computer data; procuring the
provision of the aforementioned services and
the conclusion of contracts regulating these
services; digitizing slides and photos.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1097547
2011.09.15
2021.09.15

201113832
2011.12.08
2011.04.06, DE, 30 2011 020
119.6/01
(540) Gjengivelse av merket:

VELCORIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lanxess Deutschland GmbH, 51369 LEVERKUSEN,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Indicator paper, indicator badges and indicator
strips for the detection/diagnosis of gases;
litmus paper.
Klasse:9 Gas analysis, gas monitoring units.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097612
(151) Int.reg.dato:
2011.09.22
(180) Registreringen
2021.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113839
(220) Notifikasjonsdato:
2011.12.08
(300) Søknadsprioritet:
2011.03.25, US, 85277673
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097589
(151) Int.reg.dato:
2011.08.19
(180) Registreringen
2021.08.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113836
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.08, US, 85260511
(540) Gjengivelse av merket:

TRINSEO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Styron Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, 8810
HORGEN, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Styrene; unprocessed synthetic resins;
acrylonitrile-butadiene-styrene.
Klasse:17 Synthetic rubber; latex for industrial use; and
latex for use in the manufacture of finished
goods, namely, carpet, carpet backing, rubber
and foam mats, foam and acoustic underlays,
foam, adhesives, paper, cardboard,
paperboard, packaging board, hygienic wipes,
canvas, bonded leather, wood fiber board,
flexible abrasives, concrete, concrete
structures, non-metal ceiling tile, pavers,
mortars, mastics, grouts, felts, garments, mesh
fabric, footwear and parts thereof, coatings
and primers for creating vapor, moisture, and
water barriers, automotive sound dampening
coatings, seed coating, masking tape, track
and playground surfaces, non-skid pads,
bedding, mattresses, polyester spunbond,
glass fibers, synthetic resin adhesives for
laminating purposes, textiles, sealants, and
waterproof membranes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the letter "Z" containing three
stripes and a wheel inside a circle.
(730) Innehaver:
Zipcar Inc, 25 First Street, 4th Floor , MA02141
CAMBRIDGE, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Motor vehicle sharing services, namely,
scheduling, planning, organizing, managing and
providing the temporary use of motor vehicles.
Klasse:42 Application service provider services featuring
computer programs for use in transportation
reservation services, for scheduling, planning,
organizing, managing and sharing the
temporary use of motor vehicles and for
scheduling, maintaining, and communicating
with vehicles; technical support services,
namely, troubleshooting of computer software
problems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097629
(151) Int.reg.dato:
2011.09.12
(180) Registreringen
2021.09.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113843
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1097642
(151) Int.reg.dato:
2011.10.26
(180) Registreringen
2021.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113847
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.25, US, 85329926
(540) Gjengivelse av merket:

FORTIFY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Motorola Trademark Holdings LLC, 600 North US
Highway 45, IL60048 LIBERTYVILLE, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Mobile phones, smartphones and accessories
therefor, namely, battery chargers and power
adaptors.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Volma
(730) Innehaver:
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
PREMIUM, dom 128, ulitsa Krepilnaya, poselok
Kuporosnyi, 400019 VOLGOGRAD, Russland (RU)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Glaziers' putty; adhesives for wall tiles;
adhesives for paperhanging; gums
[adhesives], other than for stationery or
household purposes; adhesives for industrial
purposes; oil cement [putty]; solvents for
varnishes; foundry molding [moulding]
preparations; compositions for the
manufacture of technical ceramics; adhesive
preparations for surgical bandages.
Klasse:2
Paints; mordants; natural resins, raw; whites
[colorants or paints]; primers; colorants;
asbestos paints; distempers; fireproof paints;
enamels for painting; ceramic paints; lacquers;
mastic [natural resin]; thickeners for paints;
zinc oxide [pigment]; pigments; coatings
[paints]; protective preparations for metals;
wood mordants; thinners for lacquers; thinners
for paints; whitewash; badigeon; fixatives
[varnishes]; enamels [varnishes]; silver
emulsions [pigments].
Klasse:17 Guttapercha; asbestos; flexible tubes, not of
metal; asbestos felt; asbestos fibers [fibres];
lute; insulators; asbestos mill boards;
insulating paints; adhesive bands other than
stationery and not for medical or household
purposes; asbestos sheets; asbestos packing;
asbestos soles; asbestos coverings; asbestos
cloth; gaskets; artificial resins [semi-finished
products]; asbestos fabrics; asbestos slate.
Klasse:19 Bitumen; monuments, not of metal; gypsum;
plaster; wood pulp board, for building.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097656
(151) Int.reg.dato:
2011.08.06
(180) Registreringen
2021.08.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113848
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

P-SMP
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co KG,
Hauptstr. 1, 83413 FRIDOLFING, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Electric and electronic apparatus and
instruments (included in this class), including
the aforesaid goods in the field of highfrequency engineering; electronic components,
electric and electronic switches and circuits, and
connecting elements, including pin and socket
connections (included in this class); electric
cables; all the aforementioned goods also in the
field of electronic automobile.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097692
(151) Int.reg.dato:
2011.10.14
(180) Registreringen
2021.10.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113850
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

REDEMPTION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lucky Craft Co Ltd, 21 Kanayahongou OYABE-SHI,
TOYAMA, Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Fishing equipment, namely, fishing lures,
fishing rods, and fishing lines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097868
(151) Int.reg.dato:
2011.10.21
(180) Registreringen
2021.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113877
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097696
(151) Int.reg.dato:
2011.10.11
(180) Registreringen
2021.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113851
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

FAIRSTONE

INTIQUESS

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Marshalls Mono Ltd, Landscape House, Premier Way,
Lowfields Business Park, HX59HT ELLAND, WEST
YORKSHIRE, Storbritannia (GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Paving and building materials; paving and
walling blocks and bricks; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.28
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097884
(151) Int.reg.dato:
2011.11.02
(180) Registreringen
2021.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113880
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097704
(151) Int.reg.dato:
2011.10.31
(180) Registreringen
2021.10.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113852
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
G Tech Technology Ltd, 2nd Floor, Building No. 1,
Taiwan Industrial Park, No.21, Jin Feng West Road,
Tangjiawan Town, Xiangzhou District ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Computer keyboards; bar code readers;
computer peripheral devices; mouse (data
processing equipment); integrated circuit cards
(smart cards); computers; recorded computer
software; couplers (data processing equipment);
readers (data processing equipment); meters;
photocopiers (photographic, electrostatic,
thermic); intercommunication apparatus;
measuring instruments; optical apparatus and
instruments; battery chargers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
This mark is KAKO and the there are three point
between the four letters.
(730) Innehaver:
Shang Hai Hui Zhong Fashion Co Ltd, No. 5008, Zhen
Nan Road SHANGHAI CITY, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097850
(151) Int.reg.dato:
2011.09.30
(180) Registreringen
2021.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113871
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

STEAMCEUTIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Cosmetic products for hair care, namely,
shampoos, gels, foams, balms, creams, waxes,
serums, lotions, masks, hair care and styling
products in the form of aerosols, hair spray, hair
dyes and bleaching products, products for
protecting dyed hair, hair waving and setting
products, essential oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097894
(151) Int.reg.dato:
2011.10.19
(180) Registreringen
2021.10.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113883
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1097889
(151) Int.reg.dato:
2011.06.29
(180) Registreringen
2021.06.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113882
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the words "Eye-Fi" with sound
waves emanating from the letter "i".
(730) Innehaver:
Eye-Fi Inc, 305 W. Evelyn Avenue, CA94041
MOUNTAIN VIEW, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42 Computer services, namely, web-based server
system and online downloadable software
application for user account control and
uploading, downloading, transferring, display
and electronic storage of digital photographs
and video.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two stylized letters Ps; the bigger
stylized "P" is blue and the smaller on is green.
(730) Innehaver:
Zhejiang Pfluon Technology Co Ltd, No. 588 Huatai
Road, New District, Jinpan development Area JINHUA,
ZHEJIANG, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Unprocessed epoxy resins; unprocessed
plastics; unprocessed unprocessed artificial
resins; unprocessed acrylic resins; silicones;
filtering materials, namely, unprocessed
plastics; organic silicon resin; ion-exchange
resin; synthetic resins.
Klasse:2
Printers' pastes, namely, ink; printing ink;
paints; bactericidal paints; varnishes; ceramic
paints; undercoating for vehicle chassis;
thinners for paints; coatings, namely, paints;
fireproof paints; agglutinants for paints;
lacquers; anti-fouling paints; non-sticky
chemical coating used for non-stick pans; paint
thinner.
Klasse:21 Cooking pot sets; stew-pans; cauldrons; pot
lids; cooking pots; frying pans; cake moulds;
egg cups, not of precious metal; non-electric
autoclaves, namely, pressure cookers; kitchen
utensils, not of precious metal; non-electric
waffle irons; bread bins; iron pot; non-electric
hot pot; tableware not of precious metal, other
than knives, forks and spoons; containers,
namely, glass flasks; glassware for everyday
use, including cups, plates, kettles and jars;
earthen wares, namely, saucepans; porcelain
for everyday use, namely, basins, bowls,
plates, kettles, tableware, jars, jugs and pots;
coffee services not of precious metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1097901
(151) Int.reg.dato:
2011.09.30
(180) Registreringen
2021.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113886
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.09.19, EM, 10274298
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Consorzio Latterie Virgilio Soc Agricola Coop, Viale
della Favorita 19, 46100 MANTOVA (MN), Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats;
cheeses, hams.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1097998
(151) Int.reg.dato:
2011.10.03
(180) Registreringen
2021.10.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113901
(220) Notifikasjonsdato:
2011.12.08
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.06, CH, 620937
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1098016
2011.09.21
2021.09.21

201113905
2011.12.08
2011.05.27, IT, RE 2011 C
000190
(540) Gjengivelse av merket:

LEPAPROCK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cristall SrL, Via Ravenna, 595 - Loc. Gaibana, 44124
FERRARA, Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, footwear and headgear for men and
women.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
AVA-CO2 Schweiz AG, Baarerstrasse 20, 6304 ZUG,
Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Chemical products for use in industry, science,
agriculture, horticulture and forestry; fertilizing
preparations; activated carbons; biochemical
catalysts; carbon for filters; peat (fertiliser).
Klasse:4 Fuel; combustible briquettes; coal, especially
biochar; coal dust (fuel); charcoal (fuel); coal
[fuel]; lignite [fuel]; peat briquettes (fuel); peat
(fuel).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1098019
(151) Int.reg.dato:
2011.10.04
(180) Registreringen
2021.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113907
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.22, CH, 619660
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1098009
(151) Int.reg.dato:
2011.10.10
(180) Registreringen
2021.10.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113904
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
"Straub" is the company name, "the right connection" is
to be translated as the right connection.
(730) Innehaver:
Straub Werke AG, Straubstrasse 13, 7323 WANGS,
Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6 Connecting elements for pipes, pipe
connections, repair flanges, support flanges and
mounting flanges for pipes and piping, elements
for pipes, in particular couplings, joining
elements and pitch pockets, leakproof couplings
for connecting conventional pipes (laid open
most of the time); all aforementioned goods of
metal.
Klasse:7 Clutches (couplings), other than for land
vehicles; tube couplings for motor tubes,
particularly engines for boats, leakproof
couplings for connecting standard tubes (laid
open most of the time), not included in class 06.
Klasse:8 Hand tools for assembly of pipes and pipeline
systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

ZOOMBO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of English letters "Z", "O", "O", "M",
"B" and "O".
(730) Innehaver:
Guangdong Zhongbao Kitchenware Co Ltd, East End
of No. 3 Road, Jiedong Test District, 515500 JIEYANG
CITY, GUANGDONG, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Agricultural implements, hand-operated; steel
knifes; insecticide vaporizers (hand tools);
swords; cutlery; hand implements for hair
curling non-electric; table cutlery (knives, forks
and spoons); sugar tongs; spoons; ladles
(hand tools).
Klasse:11 Autoclaves (electric pressure cookers); gas
lighters; heating installations (water); electric
hair driers; sanitary apparatus and
installations; pocket warmers; water
purification installations; kettles, electric;
hydrants; disposable sterilization pouches.
Klasse:21 Household or kitchen containers, not of
precious metal; tableware, not of precious
metal; china ornaments; porcelain enamel
plastic utensils of everyday use (including
basins, bowls, plates, kettles, cups); urns, not
of precious metal; liqueur sets; thermally
insulated containers for food; toilet utensils;
kettles, non-electric; cosmetic utensils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1098036
(151) Int.reg.dato:
2011.10.10
(180) Registreringen
2021.10.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113911
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.12, CH, 618686
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1098104
(151) Int.reg.dato:
2011.10.24
(180) Registreringen
2021.10.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113919
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

HOX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH, Am Bahnhof
50, 74638 WALDENBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes;
ores.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Santhera Pharmaceuticals Holding AG,
Hammerstrasse 49, 4410 LIESTAL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations, excluding
oncology and rheumatic fever; veterinary
preparations, sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1098108
(151) Int.reg.dato:
2011.11.07
(180) Registreringen
2021.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113920
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.27, CH, 619399
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1098064
(151) Int.reg.dato:
2011.10.13
(180) Registreringen
2021.10.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113914
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.14, CH, 616554
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
POLAND
(730) Innehaver:
Amidel SàrL, c/o Multifiduciaire Fribourg SA, Rue
Faucigny 5, 1700 FRIBOURG, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for
making beverages; all the aforesaid goods of
Polish origin.
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer); spirits;
vodka; all the aforesaid goods of Polish origin.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Brands SàrL, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1098112
(151) Int.reg.dato:
2011.11.07
(180) Registreringen
2021.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113922
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.25, CH, 617646
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1098163
(151) Int.reg.dato:
2011.11.02
(180) Registreringen
2021.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113930
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
JUN ZHI JI SHU.
(730) Innehaver:
Jiangsu Trigiant Technology Co Ltd, No. 1, Junzhi
Road, Environmental protectionTechnology Industrial
Zone,Yixing JIANGSU, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Cables, electric; wire connectors (electricity);
coaxial cables; lightning arresters; aerials;
transmitters of electronic signals; transmitters
(telecommunication); optical communication
devices; network communication devices;
connectors for communication.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Brands SàrL, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1098167
(151) Int.reg.dato:
2011.10.27
(180) Registreringen
2021.10.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113931
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.27, JP, 2011-029785
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, 103-8210 TOKYO,
Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Cosmetic and toilet utensils, other than electric
toothbrushes; perfume containers; perfume
sprayers; cosmetic brushes; eyebrow brushes;
hair brushes; nail brushes; shaving brushes;
combs; powder compacts; soap dispensers;
soap holders; sponge holders; powder puffs;
cosmetic sponges.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1098169
(151) Int.reg.dato:
2011.10.26
(180) Registreringen
2021.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113932
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.20, CH, 616170
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1098170
(151) Int.reg.dato:
2011.10.26
(180) Registreringen
2021.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113933
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.20, CH, 616171
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Brands SàrL, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Brands SàrL, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco
products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco,
kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays,
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

97

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1098232
(151) Int.reg.dato:
2011.08.30
(180) Registreringen
2021.08.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113938
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.31, US, 85282263
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1098236
(151) Int.reg.dato:
2011.08.17
(180) Registreringen
2021.08.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113939
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.11, EM, 009803041
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word DOVER inside the letter
D.
(730) Innehaver:
Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road,
Suite 5, DE19809 WILMINGTON, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Chemical materials for industrial use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Led's Change The World GmbH, Neuburgstr. 30, 83620
FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus for the remote control of lighting
systems; batteries for lighting; light dimmers
regulators electric; DLP (digital light
processor); electric audio playback units with
lights and speakers; electrified rails for
mounting spot lights; emergency warning
lights; fiber optic light and image conduits;
flashing lights (luminous signals); light-emitting
electronic pointers; traffic light apparatus
(signalling devices); light emitting diode
displays; light emitting diodes; lighting-control
apparatus and instruments; illuminated
advertisements; lenses for lamps; optical
lamps.
Klasse:11 Apparatus for lighting and parts therefor;
automobile lights; bicycle lights; ceiling lights;
electric lights for christmas trees; decorative
lighting; light diffusers; discharge tubes,
electric, for lighting; electric light bulbs and
tubes; electric light fittings; electric lighting
fixtures; electric night lights; fairy lights for
festive decoration; fiber optic lighting fixtures;
fixtures for incandescent light bulbs;
fluorescent electric light bulbs; fluorescent
lighting apparatus; halogen light bulb; high
intensity search lights; infrared lighting fixtures;
installations and apparatus for lighting; lamps
and lights for vehicles; lanterns for lighting;
light bulbs; light reflectors; lights for vehicles;
luminescent, incandescent and fluorescent
lighting lamps and tubes; luminous tubes for
lighting; sockets for electric lights; solar lights;
wall lights.
Klasse:35 Business management consulting with relation
to strategy, marketing, production, personnel
and retail sale matters; retail services
connected with the sale of goods in the field of
lighting; advertising; professional business
consultancy; business networking services;
business planning services; commercial
administration of the licensing of the goods
and services of others; import-export agencies;
presentation of goods on communication
media, for retail purposes; administration of
the business affairs of franchises; assistance
in business management and product
commercialization, within the framework of a
franchise contract; advice in the running of
establishments as franchises.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

98

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1098250
(151) Int.reg.dato:
2011.09.08
(180) Registreringen
2021.09.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113941
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.29, EM, 009930033
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

(111) Int.reg.nr:
1098251
(151) Int.reg.dato:
2011.09.08
(180) Registreringen
2021.09.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113942
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.29, EM, 009930066
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Christian T Hansen, Nordermai 25, 24975 HUSBY,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Orthopedic articles, in particular orthopaedic
footwear, soles, insoles, shoepads and
bandages; physical exercise equipment for
medical purposes and for physiotherapy.
Klasse:18 Bags, in particular sports bags; rucksacks;
leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes.
Klasse:25 Outerclothing and underwear, in particular
clothing for sports and gymnastics; shoes, in
particular sports shoes; soles for footwear;
inner soles; shoe insoles; stockings and socks;
headgear, in particular caps and hats.
Klasse:28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; appliances for gymnastics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Christian T Hansen, Nordermai 25, 24975 HUSBY,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Orthopedic articles, in particular orthopaedic
footwear, soles, insoles, shoepads and
bandages; physical exercise equipment for
medical purposes and for physiotherapy.
Klasse:18 Bags, in particular sports bags; rucksacks;
leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes.
Klasse:25 Outerclothing and underwear, in particular
clothing for sports and gymnastics; shoes, in
particular sports shoes; soles for footwear;
inner soles; shoe insoles; stockings and socks;
headgear, in particular caps and hats.
Klasse:28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; appliances for gymnastics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1098337
(151) Int.reg.dato:
2011.09.21
(180) Registreringen
2021.09.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113959
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.28, FR, 11 3 818 388
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

bean meal, wheat flour, corn flakes, fondants
(confectionery), cakes, royal jelly for human
consumption (not for medical use), glucose for
food, gluten for food, chewing gum not for
medical purposes, groats for human food,
infusions, not medicinal, sourdough, yeast,
corn meal, roasted corn, popcorn, malt
biscuits, malt extract for food, malt for food,
mayonnaise, molasses for food, golden syrup,
honey, flour-milling products, mustard, muesli,
noodles, barley meal, corn flakes, bread,
pastilles (confectionery), cake mixture, pâté
(pastries), meat pies, fruit jellies
(confectionery), pastries, petits fours
(pastries), pizzas, pepper, potato flour for food,
puddings, cake powder, pralines, propolis (bee
glue) for human consumption, ravioli, liquorice
(confectionery), rice, sandwiches, sauces
(condiments), semolina, soya flour, sherbets
(edible ices), sugar, candy for food, sugar
confectionery, sushi, tapioca, tapioca flour for
food, tarts, tea, pies, frozen yoghurt (edible
ices), prepared or cooked meals and dishes
made with wheat in grains pre-cooked,
cooked, dried or preserved, of pasta.
Klasse:31 Agricultural products (neither prepared nor
processed), grains (seeds), fresh fruits and
vegetables, wheat, wheat bran, wheat bran,
cereal seeds, unprocessed, wheat, grains
(cereals), corn, hazelnuts, walnuts, barley, rice
unprocessed, rye, sesame, peanuts (fruit),
oats, fresh mushrooms, rice meal for forage,
beans, fresh, cereal seeds, unprocessed, fish
spawn, fresh olives, peppers (plants), peas,
fresh, potatoes, fresh, roots for food,
chestnuts, fresh, lentils, fresh (vegetables).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

EBLY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ebly, Zone d'Activité de la Région Dunoise, 28200
MARBOUÉ, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, deep-frozen, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes,
eggs, milk and milk products, edible oils and
fats, algae essences for food purposes,
almonds, ground, processed peanuts, butter,
milk beverages with milk predominating,
bouillon, preparations for making bouillon,
preserved mushrooms, charcuterie, potato
chips, coconut, desiccated, bouillon
concentrates, crystallized fruits, canned fruits,
canned vegetables, canned fish, canned meat,
bouillon, cream (dairy products), crystallized
fruits, croquettes, crustaceans (not live),
mussels (not live), fruit peel, beans, preserved,
cheese, fruit jellies, fruit pulp, fruit salads, fruit
preserved in alcohol, preserved soya beans for
food, preserved garden herbs, vegetable
juices for cooking, whey, margarine,
marmalades, prepared nuts, preserved olives,
fish products, pickles, pollen prepared as
foodstuff, thick soups, protein for human
consumption, raisins, salted foods, sausages,
slicing sausages, tofu, yoghurt; prepared or
cooked meals and dishes made with meat,
poultry, game, fish, crustaceans, mussels.
Klasse:30 Wheat in grains pre-cooked, cooked, dried,
preserved or ready to be pan-fried, sweet or
savory preparations made with wheat in grains
pre-cooked, cooked, dried, preserved or ready
to be pan-fried, wheat in grains pre-cooked,
cooked, dried, preserved or ready to be panfried, with pre-cooked, cooked, dried or
preserved sauces, wheat in grains pre-cooked,
cooked, dried, preserved or ready to be panfried containing seasonings and spices, flours
and cereal preparations, salt, vinegar, spices,
weeds (condiments), edible ices, pasta,
almond confectionery, almond paste, starch for
food, starch products for food, peanut
confectionery, confectionery for decorating
Christmas trees, flavorings, other than
essential oils, flavorings, other than essential
oils, for cakes, aromatic preparations for food,
seasonings, oat-based food, oat flakes,
unleavened bread, stick liquorice
(confectionery), rusks, cookies and biscuits,
biscuits, flavorings, other than essential oils,
for beverages, beverages made with cocoa,
beverages made with coffee, beverages made
with chocolate, candy, gruel, with a milk base,
for food, brioches, cocoa, cocoa products,
coffee, coffee flavorings, vegetal preparations
for use as coffee substitutes, unroasted coffee,
chips (cereal products), chicory (coffee
substitute), chocolate, condiments,
confectionery, couscous (semolina), crackers,
ice creams, natural sweeteners, thickening
agents for cooking foodstuffs, gingerbread,
essences for foodstuffs (except etheric
essences and essential oils), malt extract for
food, farinaceous foods, wheat flour, wheat
cakes, starch for food, ferments for pastes,

(111) Int.reg.nr:
1098378
(151) Int.reg.dato:
2011.10.12
(180) Registreringen
2021.10.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113967
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2011.08.30, JP, 2011-062004
(540) Gjengivelse av merket:

JFELION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JFE Holdings KK, 2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku,
100-0011 TOKYO, Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6 Unwrought or semi-wrought iron; unwrought or
semi-wrought iron alloy; unwrought or semiwrought steel; steel in sheet, pipe, tube, plate,
bar, billet, bloom, slab and rail form; steel pipes
and tubes for pipelines; nonferrous common
metals and their alloys; unwrought or semiwrought nonferrous metals and their alloys;
building and construction materials of metal;
prefabricated buildings of metal; valves of
metal, other than parts of machine; metal
junctions for pipes and tubes; metal flanges;
small items of metal hardware, screws, nuts,
nails, bolts and wedges of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.26
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1098388
(151) Int.reg.dato:
2011.03.18
(180) Registreringen
2021.03.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113969
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.29, EM, 009410432
(540) Gjengivelse av merket:

2012.05.07 - 19/12

sporting, cultural, musical and educational
events; organisation of trade fairs and
exhibitions for cultural and educational
purposes; providing of information in the fields
of showbusiness, entertainment, radio and
television programmes, motion picture films,
culture, education, entertainment and sport
(content); devising concepts for (game) shows
on radio and television, including formats; film
and video film rental; rental of show scenery;
rental of radio and television receiving sets;
publishing, lending and dissemination of
books, newspapers, magazines, guides,
programme listings and other publications;
publishing services; lottery services; the
aforesaid services including via radio,
television, teletext, the Internet or other
networks, electronic or otherwise; providing
information on culinary activities and cooking
(entertainment); editorial services (nonpublicity); making photographic, film and video
reports; photography.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Talpa Content BV, Zevenend 45 II, 1251RL LAREN,
Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Audiovisual apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of text,
sound and/or images; magnetic data carriers,
image and/or sound recording disks;
cassettes, compact discs, video tapes, video
compact discs (image discs), interactive CDs
(CD-Is), read-only-memory discs (CD-ROMs),
mini discs, DVDs and other digital data
carriers; electronic and digital publications, on
data carriers or otherwise; data-processing
apparatus; computers, peripheral devices for
computers; television apparatus; telephone
equipment; software; computer games;
glasses; sunglasses.
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric
instruments; ornamental pins; badges of
precious metals; key rings of precious metals.
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes;
printed matter, books, magazines, brochures,
calendars, agendas; 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.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:38 Telecommunications; transmission of radio
and television programmes; transmission of
sound, text and/or images via satellite; telex,
telegraph, telephone, radio telephone and
telegraphy services; Internet access provider
services; rental of telecommunications
equipment and apparatus; news agencies;
electronic transmission of news; the aforesaid
services including via radio, television, teletext,
the Internet or other networks, electronic or
otherwise.
Klasse:41 Education and entertainment; compiling,
producing, directing and performing of radio,
television, audiovisual, musical, entertainment
and theatre programmes; production of films
and videotapes; education, providing of
training and courses; organising and
conducting of congresses, seminars, lectures
and other educational activities; organising

(111) Int.reg.nr:
1098390
(151) Int.reg.dato:
2011.05.02
(180) Registreringen
2021.05.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201113970
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.29, AT, AM 6450/2010
(540) Gjengivelse av merket:

LANEO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fritz Egger GmbH & Co OG, Weiberndorf 20, 6380 ST
JOHANN IN TIROL, Østerrike (AT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Underlay mats for insulation purposes.
Klasse:19 Laminate floors; floor panels, in particular floor
panels coated with naturally grown coating
materials; non metallic end caps and non
metallic skirtings for covering uneven edges of
flooring next to the wall and for covering the
corners and endings of skirtings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1098654
(151) Int.reg.dato:
2011.09.23
(180) Registreringen
2021.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114301
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1098500
(151) Int.reg.dato:
2011.10.31
(180) Registreringen
2021.10.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114266
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15
(300) Søknadsprioritet: 2011.10.26, US, 85456367
(540) Gjengivelse av merket:

EYE-FI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Eye-Fi Inc, 305 W. Evelyn Avenue, CA94041
MOUNTAIN VIEW, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42 Computer services, namely, web-based server
system and online downloadable software
application for user account control and
uploading, downloading, transferring, display
and electronic storage of digital photographs
and video.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Laboratorios Babe SL, Conde Alessandro Volta, 7
Parque Tecnológico, 46980 PATERNA (VALENCIA),
Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Perfumery, toilet water, shaving preparations,
lotions for before and after shaving, colognes;
essential oils, cosmetics, make-up, dentifrices;
products for sun-block and sun-tanning
preparations, deodorants for personal use
(perfumery); tissues impregnated with
cosmetic lotions; masks; preparations for the
care of the scalp and hair; hair shampoos and
conditioners; hair dyes; hair lotions; hairstyling
products; creams and lotions for the skin; nonmedicated toiletries; cosmetic preparations for
bath and shower, cosmetic preparations for
skin care; lip care preparations.
Klasse:5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical use,
plasters, materials for dressings; material for
dental fillings and dental impressions;
disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
Klasse:35 Advertising services and commercial or
industrial operational or management
assistance services; business administration,
office functions; import-export agencies;
services involving retail sales, wholesale or
sales via global computer networks;
commercial representations and exclusive
sales services; services involving issuing
franchises concerning assistance with the
operation and/or management of a commercial
company.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1098652
(151) Int.reg.dato:
2011.10.06
(180) Registreringen
2021.10.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114300
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.15, DK, VA 2011 01177
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Procom A/S, Smedetoften 12, 3600
FREDERIKSSUND, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Antennas, electric transmission filters, including
duplex filters, multiplex filters, band-pass filters,
high-pass filters and low pass-filters, combiner
components for professional radio networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.27
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
1098660
(151) Int.reg.dato:
2011.10.28
(180) Registreringen
2021.10.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114304
(220) Notifikasjonsdato:
2011.12.15
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1098656
(151) Int.reg.dato:
2011.10.26
(180) Registreringen
2021.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114302
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
HUERCASA THE HOME GARDEN. GO HEALTHY
LIVE!
(730) Innehaver:
Huerta Castellana SA, Dehesa Boyal s/n., 40297
SANCHONUÑO (SEGOVIA), Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
cooked, dried, preserved and deep-frozen fruit
and vegetables; jellies, marmalade, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions, services
involving sales at wholesale, retail and via
global computer networks of all types of meat,
fish, poultry and game, meat extracts, cooked,
dried, preserved and deep-frozen fruit and
vegetables, jellies, marmalade, compotes,
eggs, milk and milk products, edible oils and
fats, agricultural, horticultural and forestry
products and grains, live animals, fresh fruits
and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, foodstuffs for animals, malt and rice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the letters "GT" within a chevron
design; two diagonal lines run though the letters.
(730) Innehaver:
Continental Tire the Americas LLC, 1830 MacMillan Park
Drive , SC29707 FORT MILL, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Tires.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.04.30
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

(111) Int.reg.nr:
1099154
(151) Int.reg.dato:
2011.08.30
(180) Registreringen
2021.08.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201114398
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.15
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.31, US, 85282249
(540) Gjengivelse av merket:

DOVER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road,
Suite 5, DE19809 WILMINGTON, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Chemical materials for industrial use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07
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(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1099539
2011.09.13
2021.09.13

201114476
2011.12.15
2011.03.28, DE, 30 2011 017
981.6/28
(540) Gjengivelse av merket:

QBOID
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Christian T Hansen, Nordermai 25, 24975 HUSBY,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Orthopedic articles, in particular orthopaedic
footwear, soles and bandages; physical
exercise apparatus for medical purposes and
for physiotherapy.
Klasse:18 Bags, in particular sports bags; rucksacks;
leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes.
Klasse:25 Outerclothing and underwear, in particular
clothing for sports and gymnastics; shoes, in
particular sports shoes; soles for footwear;
stockings and socks; headgear, in particular
caps and hats.
Klasse:28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; appliances for gymnastics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2012.05.02
(450) Kunngjøringsdato:
2012.05.07

104

2012.05.07 - 19/12

nye ansvarsmerker

Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)

Reg.nr.:
265256
Reg.dato.:
2012.05.02
Søknadsnr.:
201203887
Inndato:
2012.04.12
Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Mirjam Hodnefjell, Asakveien 56G, 1785 HALDEN, NO

(111)
(151)
(210)
(220)
(540)

Reg.nr.:
265257
Reg.dato.:
2012.05.02
Søknadsnr.:
201203950
Inndato:
2012.04.16
Gjengivelse av merket:

MM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Marlen Bjørnås Midttun, E H Mørchs gt 2, 1610
FREDRIKSTAD, NO
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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.:
263398
(210) Søknadsnr.:
201005222
(450) Reg. kunngjort
2012.01.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
1087055
(210) Søknadsnr.:
201109670
(450) Reg. kunngjort
2011.09.01
dato:
(540) Gjengivelse av merket

Chocodots
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
DE-VAU-GE Cereals Holding GmbH, Lüner Rennbahn
18, 21339 LÜNEBURG, DE
Innsiger:
Sætre AS, Postboks 4272 Nydalen, 0401 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
263236
(210) Søknadsnr.:
201103792
(450) Reg. kunngjort
2012.01.09
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
I K Lykke AS, Munkegt 48, 7011 TRONDHEIM, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,
NO
Innsiger:
Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566
OSLO, NO
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan
Thorne-Holstsplass 1, 0566 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK,
NO
(750) Innehavers fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika,0114
OSLO, NO
Innsiger:
IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300
KØBENHAVN S, DK
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
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innsigelser
(111) Reg.nr.:
263444
(210) Søknadsnr.:
201106287
(450) Reg. kunngjort
2012.01.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also
trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-7-1
Konan, Minato-ku TOKYO, JP
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO,
NO
Innsiger:
Marpefa SL, C/Vico 30, Planta LC, Puerta 2, 08021
BARCELONA, ES
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO

(111) Reg.nr.:
263447
(210) Søknadsnr.:
201106288
(450) Reg. kunngjort
2012.01.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also
trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-7-1
Konan, Minato-ku TOKYO, JP
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO,
NO
Innsiger:
Marpefa SL, C/Vico 30, Planta LC, Puerta 2, 08021
BARCELONA, ES
Innsigers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
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Merkeendringer
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger.
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)

Reg.nr.:
214937
Reg.dato.:
2002.07.04
Reg. utløper:
2012.07.04
Søknadsnr.:
200200561
Inndato:
2002.01.25
Prioritet:
Ingen
Gjengivelse av det nye merket:

(546)
(730)

Merket er et
kombinert merke
Innehaver:
Åsnes Ski AS, 6969 STRAUMSNES, NO
Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO

(740)
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale
varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:

74076
88780
1968.04.18
2018.04.18
1966.04.02

(546) Merket er et
kombinert merke
(730) Fullmektig:
Power Tool Holders Inc, Wilmington, DE, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Maskineri, verktøy og deler dertil, unntatt
motorbremser; chucks, spennhylser i chucks og
chucknøkler for verktøymaskiner og
transportabelt kraftverktøy.
Klasse:8 Håndverktøy og deler dertil; chucks og
spennhylser i chucks og chucknøkler for
håndverktøy.
(450) Kunngjort dato: 2012.05.07
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Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:

263344
2012.01.11
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

108421
19770042
Spectrum Brands (UK) Ltd, Regent Mill
Fir Street, Failsworth, M350HS
MANCHESTER, Storbritannia (GB)
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

111724
19810304
Societe Industrielle de Chauffage, Rue
Orphée Variscotte, 59660 MERVILLE,
Frankrike (FR)
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO

126927
19841651
Handicare AB, Box 5502, 19205
SOLLENTUNA, Sverige (SE)
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

214298
Ivax International BV, Computerweg 10,
3542DR UTRECHT, NL

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

215677
200114270
Cisco Systems International SarL,
Avenue des Uttins 5, 1180 ROLLE,
Switzerland (CH)
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

143387
19873570
BD Baggies Ltd, 24 Farney Park, 4
SANDYMOUNT, DUBLIN, Irland (IE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

(740) Fullmektig:

(111)
(210)
(730)
(740)

150511
19906229
Chicago Metallic BV, Fellenoord 130,
5611ZB EINDHOVEN, Nederland (NL)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

153009
19895093
Nordic Sugar AB, Postboks 2100, 1014
KØBENHAVN K, Danmark (DK)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

218367
200209060
Learn AS, Lierstranda 111, 3400 LIER
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204
Vika, 0110 OSLO

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

227880
200407900
Digital Living Network Alliance, 4000
Kruse Way Place, Bldg 2, Suite 250,
OR97035 LAKE OSWEGO, USA (US)
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

111

216056
200109549
Mine Safety Appliances Co, MSA
Corporate Center, 1000 Cranberry
Woods Drive, Cranberry Township,
PA16066 PENNSYLVANIA, USA (US)
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO

Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Innehaver:
Fullmektig:

(740) Fullmektig:

156229
19915844
Indexator Group AB, 92221 VINDELN,
Sverige (SE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

172371
19950611
Handicare AB, Box 5502, 19205
SOLLENTUNA, Sverige (SE)
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN

234799
200601347
Koch Agronomic Services LLC, 4111
East 37th Street North, KS67220
WICHITA, USA (US)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

235201
200602424
Tandberg Data Holdings SarL, 46A
Avenue, J.F. Kennedy , 1855
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

235202
200602425
Tandberg Data Holdings SarL, 46A
Avenue, J.F. Kennedy , 1855
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

235688
200602423
Tandberg Data Holdings SarL, 46A
Avenue, J.F. Kennedy , 1855
LUXEMBOURG, Luxembourg (LU)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

248203
200809027
BD Baggies Ltd, 24 Farney Park, 4
SANDYMOUNT, DUBLIN, Irland (IE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

252039
200905365
CalWin AS, Postboks 7811, Spjelkavik,
6022 ÅLESUND
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204
Vika, 0110 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

252700
200905563
NotaBene Holding ApS, Strandvejen
349, 2980 KOKKEDAL, Danmark (DK)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

255019
Mountainworks AB, Enebybergsvägen
8, 18236 DANDERYD, SE

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

255337
201000646
Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C,
0358 OSLO
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

255382
201000684
CUREBERRY AS, Postboks 28
SAGENE, 0415 OSLO
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256677
201003834
BD Baggies Ltd, 24 Farney Park, 4
SANDYMOUNT, DUBLIN, Irland (IE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

256678
201003832
BD Baggies Ltd, 24 Farney Park, 4
SANDYMOUNT, DUBLIN, Irland (IE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

256679
201003837
BD Baggies Ltd, 24 Farney Park, 4
SANDYMOUNT, DUBLIN, Irland (IE)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

258537
201009088
NotaBene Holding ApS, Strandvejen
349, 2980 KOKKEDAL, Danmark (DK)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

40148
48412
Royal Copenhagen A/S, Smedeland 17,
2600 GLOSTRUP, Danmark (DK)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

42796
51108
Drager Medical Systems Inc, 3135
Quarry Road, PA18969 TELFORD,
USA (US)
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO

50282
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2,
80333 MÜNCHEN, DE

endringer i fullmaktsforhold
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Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210) Søknadsnr.:
(730) Søker:
(740) Fullmektig:

(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(730) Søker:
(740) Fullmektig:

(210) Søknadsnr.:
(730) Søker:
(740) Fullmektig:

201006931
Bysy AS, Postboks 3187, 9498
HARSTAD, Norge
Vogt & Wiig Advokatfirma,
Postboks 1280 Pirsenteret, 7462
TRONDHEIM

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

201007954
Junkyard AB, Överby Godhem,
46170 TROLLHÄTTAN, Sverige
(SE)
Junkyard AB, Överby Godhem, SE46170 TROLLHÄTTAN, Sverige
Kluge Advokatfirma DA, Postboks
394 Sentrum, 5805 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

201007955
Junkyard AB, Överby Godhem, SE46170 TROLLHÄTTAN, Sverige
Kluge Advokatfirma DA, Postboks
394 Sentrum, 5805 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

100636
19763117
E.A.Smith AS avd. Hiba Hus,
Postboks 9410 Sluppen, 7493
TRONDHEIM
Vogt & Wiig Advokatfirma
Trondheim AS, Postboks 1280
Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

1067892
201102756
Mylan Group, Long Duc Industrial
Park TRA VINH CITY, TRA VINH
PROVINCE, Vietnam (VN)
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua , 0306 OSLO

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

114134
19810911
Sødahl Design A/S, Brande,
Danmark (DK)
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua , 0306 OSLO

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
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150511
19906229
Chicago Metallic BV, Fellenoord
130, 5611ZB EINDHOVEN,
Nederland (NL)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

150520
19906364
The Infinity Sports Group Ltd,
27452 52 Avenue, BCV4W4B2
LANGLEY, Canada (CA)
Advokatfirmaet Grette DA,
Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO

150547
19910637
Koninklijke Philips Electronics NV,
Groenewoudseweg 1, 5621BA
EINDHOVEN, Netherlands (NL)
Hynell AS, Parkveien 53B, 0256
OSLO

150576
19894282
Braun GmbH, Frankfurter Strasse
145, 61476 KRONBERG,
Tyskland (DE)
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua , 0306 OSLO

151500
19905795
ALVEY NV, Ankerstraat 26, 9700
OUDENAARDE, Belgium (BE)
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO

154871
19911676
Kid Interiør AS, Postboks 49, 3001
DRAMMEN
Advokatfirmaet SGB Storløkken
AS, Postboks 2913 Solli, 0230
OSLO

endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

200875
199905299
Chocolates Garoto SA, Espírito
Santo, Brasil (BR)
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

201911
199911156
PayPal Inc, 2211 North First Street,
CA95131 SAN JOSE, USA (US)
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN

(111) Reg.nr.:
(210) Søknadsnr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

209650
200013148
E.A.Smith AS avd. Hiba Hus,
Postboks 9410 Sluppen, 7493
TRONDHEIM
Vogt & Wiig Advokatfirma
Trondheim AS, Postboks 1280
Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

216763
200203137
Industribeslag AS, Brøttemsv. 105,
7072 HEIMDAL
Norsk Patentbyrå AS, Postboks
1204 Vika, 0110 OSLO

223023
200306295
Kid Interiør AS, Postboks 49, 3001
DRAMMEN
Advokatfirmaet SGB Storløkken
AS, Postboks 2913 Solli, 0230
OSLO

234799
200601347
Koch Agronomic Services LLC,
4111 East 37th Street North,
KS67220 WICHITA, USA (US)
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO

241296
200704600
PayPal Inc, 2211 North First Street,
CA95131 SAN JOSE, USA (US)
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN
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242818
200704599
PayPal Inc, 2211 North First Street,
CA95131 SAN JOSE, USA (US)
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN

258537
201009088
NotaBene Holding ApS,
Strandvejen 349, 2980
KOKKEDAL, Danmark (DK)
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,
0123 OSLO

84125
Boehringer Ingelheim KG, Binger
Strasse 148, 55216 INGELHEIM
AM RHEIN, DE
Hynell AS, Parkveien 53B, 0256
OSLO, NO

fornyelser

2012.05.07 - 19/12

Fornyelser
(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

110048

2021.12.03

150679

2022.05.27

111022

2022.04.22

150680

2022.05.27

111048

2022.04.29

150725

2022.05.27

111049

2022.04.29

150772

2022.05.27

111052

2022.04.29

150913

2022.06.11

111137

2022.05.13

150948

2022.06.11

111181

2022.05.19

150949

2022.06.11

111246

2022.05.27

151048

2022.06.18

111388

2022.06.17

151464

2022.07.16

111411

2022.06.17

151515

2022.07.16

111494

2022.07.08

151612

2022.07.23

111517

2022.07.08

151637

2022.07.30

112231

2022.10.14

151691

2022.07.30

112418

2022.11.18

151748

2022.07.30

146884

2021.09.12

151749

2022.07.30

148671

2022.01.16

151822

2022.08.13

150197

2022.04.23

151837

2022.08.13

150243

2022.04.23

151846

2022.08.20

150244

2022.04.23

151928

2022.08.27

150442

2022.05.14

152085

2022.09.03

150572

2022.05.21

152302

2022.09.17

150630

2022.05.21

152674

2022.10.08

150678

2022.05.27

152730

2022.10.08
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(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

152813

2022.10.15

214197

2022.04.25

152999

2022.10.22

214210

2022.04.25

153146

2022.11.05

214241

2022.05.02

153367

2022.11.26

214247

2022.05.02

153992

2022.12.23

214295

2022.05.10

154094

2022.12.23

214297

2022.05.10

155638

2023.03.11

214335

2022.05.10

156099

2023.03.25

214342

2022.05.10

156100

2023.03.25

214344

2022.05.10

212136

2021.12.06

214345

2022.05.10

212255

2021.12.13

214454

2022.05.23

212328

2021.12.13

214477

2022.05.30

212474

2021.12.27

214558

2022.06.06

212670

2022.01.10

214566

2022.06.06

213061

2022.01.31

214567

2022.06.06

213296

2022.02.14

214571

2022.06.06

214041

2022.04.18

214588

2022.06.06

214046

2022.05.10

214602

2022.06.06

214106

2022.04.18

214630

2022.06.06

214121

2022.04.25

214709

2022.06.20

214122

2022.04.25

214804

2022.06.27

214126

2022.04.25

215129

2022.07.18

214128

2022.04.25

215170

2022.07.18

214188

2022.04.25

215204

2022.07.25
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215247

2022.08.01

215577

2022.08.29

215939

2022.10.03

215998

2022.10.10

216017

2022.10.10

216018

2022.10.10

216359

2022.10.31

216366

2022.10.31

216880

2022.12.05

217069

2022.12.27

41692

2022.06.27

41759

2022.07.31

45548

2022.07.31

520550

2022.10.29

59511

2022.05.19

59976

2022.08.09

60046

2022.08.23

60408

2022.10.18

84125

2022.02.25

84867

2022.05.19

84878

2022.05.19

85261

2022.06.22

85857

2022.09.01

86253

2022.11.02
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
0780939
(210) Søknadsnr.:
200206173
(450) Reg. kunngjort: nr 28/04 - 2004.07.05
Krav om
administrativ
overprøving
2012.04.24
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
0746218
(210) Søknadsnr.:
200100238
(450) Reg. kunngjort: nr 24/04 - 2004.06.07
Krav om
administrativ
overprøving
2012.04.24
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket

(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods
in precious metals or coated therewith, included in this
class; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials included in this class; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
(730) Innehaver:
Explicit GmbH Future of Fashion and Sport,
Residenzstr. 2, 91522, ANSBACH, DE
(740) Fullmektig:
LORENZ SEIDLER GOSSEL
Widenmayerstrasse 23, 80538 München, DE
Kravstiller:
Boi Trading Company Ltd
Unit 1-7 The Eurocentre, 116-118 Bury New Road
M88EB MANCHESTER, GB
Kravstillers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, NO

(541) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving
apparatus and instruments; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer
programming.
(730) Innehaver:
Cmas-Confedration Mondiale Des Activites
Subaquatiques, 74, Viale Tiziano, I-00196 Roma, IT
(740) Fullmektig:
ING. BARZANO' & ZANARDO ROMA S.p.A.
Kravstiller:
Moventas OY, Piippukatu 11, 40100 JYVÄSKYLÄ, FI
Kravstillers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
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Slettelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
(111) Reg.nr.:
229444
(210) Søknadsnr.:
200413298
(450) Reg. kunngjort: nr. 48/05 - 2005.11.28
Krav om
administrativ
overprøving
2011.09.15
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket

(111) Reg.nr.:
0832284
(210) Søknadsnr.:
200409978
(450) Reg. kunngjort: nr. 40/05 - 2005.10.03
Krav om
administrativ
overprøving
2011.10.11
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket

BAMBU

DRIVE PERFORMANCE MEDIA

(541) Merket er et ordmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Diskdriverenheter og komponenter, og
manualer tilveiebrakt dermed; datasoftware for
dataadministrering og -beskyttelse, samt manualer
tilveiebrakt dermed; grensesnittilpasningskort og
manualer tilveiebrakt dermed; hardware, software og
periferiutstyr, inkludert nettverkstilknyttede
lagringsanordninger for administrering, søking, lagring,
gjenfinning, beskyttelse, gjengivelse og overføring av
digital informasjon, inkludert
videoinnholdsdatastrømmer, lydinnholdsdatastrømmer,
og datainnholdsdatastrømmer; datahardware, software
og periferiutstyr for søking, lagring, gjenfinning og
levering av lyd- og videoinnholdsdatastrømmer til
medieinnretninger, herunder fjernsynsapparater,
videoopptaks- og videoavspillingsenheter, og set-topbokser (STC), og manualer tilveiebrakt dermed;
datahardware, software og periferiutstyr for
administrering av, tilretteleggelse for, og muliggjøring
av overføring av digital informasjon mellom innretninger
i et lokalt nettverk og formidling av digital informasjon
med eksterne kilder; nettverks- og webdataservere,
rutere, komponenter og operativsystemsoftware og
manualer tilveiebrakt dermed.
(730) Innehaver:
Maxtor Corp, 500 McCarthy Boulevard, CA95035
MILPITAS, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Kravstiller:
KK Wacom (also trading as Vacom Co., Ltd.), 349-1148
SAITAMA, JP
Kravstillers fullmektig:
Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum,7416
Trondheim, No
Avgjørelse:
Registreringen er slettet etter krav om administrativ
overprøving, jf. varemerkeloven § 37. Avgjørelsene ble
endelige 15. april 2012.

(541) Merket er et ordmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising agency services; business and
advertising services, namely, media planning and
media buying for others and conducting marketing
research and analysis; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications
network; managing, tracking and evaluating media
planning, media buying and the success of marketing
efforts of others; consulting services in the field of
advertising.
Klasse 42 Providing temporary use of on-line nondownloadable software for managing, tracking and
evaluating media planning, media buying and the
success of marketing efforts of others.
(730) Innehaver:
aQuantive Inc, 506 Second Avenue, 9th Floor,
WA98104 SEATTLE, US
Kravstiller:
Enterprise Holdings Inc, 600 Corporate Park Drive, MO
63105 ST.LOUIS, USA
Kravstillers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass,
0130 OSLO
Avgjørelse:
Registreringen er slettet etter krav om administrativ
overprøving, jf. varemerkeloven § 37. Avgjørelsene ble
endelige 15. april 2012.
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Merkeordningen beskyttede betegnelser

FOR 2012-04-20 nr 339: Forskrift om beskyttelse av Prosciutto di Parma
som opprinnelsesbetegnelse
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 20. april 2012 med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 15, jf. lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1. Beskyttet produktbetegnelse
Prosciutto di Parma.
§ 2. Rettmessig bruker
Consorzio del Prosciutto di Parma.
§ 3. Vilkår for bruk av produktbetegnelsen
Prosciutto di Parma skal produseres, bearbeides, foredles, merkes, pakkes og omsettes
i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1107/96 om beskyttelse av betegnelsen,
jf. produktspesifikasjonen 14. juli 1992 som endret ved forordning (EF) nr. 102/2008 og
forordning (EU) nr. 148/2010 og Single document slik det fremgår av vedlegg II i forordning
(EU) nr. 148/2010.
§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Nærmere forklaring av innholdet og reguleringsteknikken i produktforskriften
Teksten nedenfor er kun ment til informasjon og er ikke en del av forskriften.
Prosciutto di Parma er en italiensk betegnelse som også er beskyttet i EU etter
forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse av geografiske betegnelser og
opprinnelsesbetegnelser på landbruksprodukter og næringsmidler. Forordning (EF) nr.
510/2006 er imidlertid ikke en del av EØS-avtaleverket og Norge har per i dag heller ingen
andre avtaler med EU om gjensidig godkjenning av avtalepartenes beskyttede betegnelser
på næringsmidler. En betegnelse som er beskyttet etter forordning (EF) nr. 510/2006 er
derfor ikke automatisk beskyttet i Norge etter forskrift om beskyttede betegnelser og vice
versa. Dersom en betegnelse som er beskyttet i EU også skal oppnå tilsvarende beskyttelse i
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Norge, må betegnelsen søkes godkjent og beskyttes etter forskrift om beskyttede
betegnelser og vice versa.
Det fremgår av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 510/2006 at noen av de mest
sentrale rettslige dokumentene som ligger til grunn for beskyttelse av en betegnelse i EU,
blant annet er selve vedtaket om beskyttelse av betegnelsen, produktspesifikasjonen og det
såkalte Single document. Produktspesifikasjonen inneholder de fullstendige kravene som
produkter som skal merkes med den beskyttede betegnelsen må oppfylle og redegjør
fullstendig for blant annet sammenhengen mellom produktets egenskaper og den geografiske
opprinnelsen. Single document inneholder et sammendrag av de mest sentrale elementene i
produktspesifikasjonen.
Mange EU-land hadde nasjonale ordninger for beskyttelse av betegnelser på
næringsmidler i tiden før EU for første gang lagde sitt felles regelverk om beskyttelse av
betegnelser på næringsmidler på unionsnivå i forordning (EF) nr. 2081/92 (som nå er
opphevet og erstattet av forordning (EF) nr. 510/2006). Forordning (EF) nr. 2081/92 inneholdt
blant annet en bestemmelse om at medlemsstatene innen en viss frist kunne melde inn de
betegnelsene som da var beskyttet nasjonalt for vurdering med tanke på beskyttelse på EUnivå. Etter denne prosedyren ble blant annet betegnelsen Prosciutto di Parma meldt inn av
Italia. Etter at alle de innmeldte betegnelsene var vurdert etter kravene i forordning (EF) nr.
2081/92, fattet Kommisjonen i forordning (EF) nr. 1107/96 et samlevedtak om beskyttelse av
de betegnelsene som oppfyller kravene. Det er forordning (EF) nr. 1107/96 som beskytter
blant annet Prosciutto di Parma som opprinnelsesbetegnelse i EU, men forordningen
inneholder for øvrig ingen bestemmelser om de nærmere kravene til den enkelte
betegnelsen.
I produktforskriften § 3, om vilkår for bruk av produktbetegnelsen, har vi derfor tatt inn
henvisninger til kravene i vedtaket om beskyttelse av Prosciutto di Parma i EU i forordning
(EF) nr. 1107/96, produktspesifikasjonen 14. juli 1992 som endret ved forordning (EF) nr.
102/2008 og forordning (EU) nr. 148/2010 og det oppdaterte Single document slik det
fremgår av vedlegg II i forordning (EU) nr. 148/2010. Reguleringsteknikken likner derfor mye
på metoden som brukes for gjennomføring i norsk rett av EØS-forpliktelser i form av
forordninger.
Nedenfor følger til informasjon og som et hjelpemiddel ved lesing av § 3 i
produktforskriften, engelsk versjon av det oppdaterte Single document for Prosciutto di
Parma slik det det fremgår av vedlegg II i forordning (EU) nr. 148/2010. Ingen av de rettslige
dokumentene som ligger til grunn for beskyttelse av betegnelsen i EU vil bli oversatt til norsk.
Teksten nedenfor er som nevnt innledningsvis kun ment til informasjon og er ikke en del av
forskriften.
SINGLE DOCUMENT
Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and
designations of origin
« PROSCIUTTO DI PARMA »
EC No: IT-PDO-0217-0067- 30.01.2009
PGI ( ) PDO (X)
1. NAME
« Prosciutto di Parma ».
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2. MEMBER STATE OR THIRD COUNTRY
Italy.
3. DESCRIPTION OF THE AGRICULTURAL PRODUCT OR FOODSTUFF
3.1. Type of product
Class 1.2. Meat-based products.
3.2. Description of the product to which the name in (1) applies
Aged raw ham; identified by a heat-affixed logo on the hide; with a rounded external
shape; the distal part (the foot) and any external imperfections that may compromise the
product image are removed, trimming to leave a maximum of 6 cm of meat standing proud of
the head of the femur; normally 8–10 kg in weight but never less than 7 kg; colour when cut:
uniform pink to red, interspersed with pure white where fat is present; aroma and taste:
delicate and sweet-tasting meat, not very salty with a typical fragrant aroma; specific
response to precise analytical criteria measuring water content, salt and protein breakdown;
after the logo is affixed, « Prosciutto di Parma » may be marketed whole, boned, packaged
into pieces of variable weights and shapes or sliced and packaged appropriately.
3.3. Raw materials (for processed products only)
The raw material (fresh hind legs) used for the production of « Prosciutto di Parma » is
characterised by the following aspects: the consistency of the fat is rated by calculating the
iodine index and/or linoleic acid content taken in the internal and external fat layers of
subcutaneous panniculus adiposus in the hind leg. Each sample must have a maximum
iodine index of 70 and a maximum linoleic acid content of 15 %; the depth of the fat covering
of the external part of the fresh, trimmed hind leg, measured vertically from the top of the
femur (« sottonoce »), must be approximately 20 mm for fresh hind legs used for the
production of « Prosciutto di Parma » weighing between 7 and 9 kg and 30 mm for fresh hind
legs used for the production of « Prosciutto di Parma » weighing more than 9 kg. The depth
of this fat layer must not be less than 15 mm and 20 mm, respectively, for the two categories
of fresh hind legs, including the rind. At the « crown », the layer of fat must be such that the
rind cannot separate from the underlying layer of muscle fibre. Fresh trimmed hind legs
should preferably weigh between 12 and 14 kg but must never weigh less than 10 kg.
3.4. Feed (for products of animal origin only)
Authorised feed, quantities and instructions for use are listed in two tables - the first
contains authorised feed for animals with a live weight of up to 80 kg, the second with feed
authorised during the fattening phase. Feed is to be administered preferably in liquid form
(gruel or wet mash), traditionally with added whey.
During the first phase, the level of dry matter in the grain must be at least 45 % of the
total matter and, besides the feedstuffs prescribed for the second phase, the permitted
feedstuffs are as follows: corn gluten feed, stoned carobs, fish meal, soybean meal, distiller's
grains, buttermilk, fats with a melting point greater than 36 °C, protein lysates, silage corn.
During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least
55 % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from
grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and
other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp,
linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents
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assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean,
sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast,
torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than 40 °C.
3.5. Specific steps in production that must take place in the identified geographical area
The production and ageing steps must take place in the production area specified in (4)
in order to guarantee the quality, traceability and monitoring of the product.
3.6. Specific rules concerning slicing, grating, packaging, etc.
After the logo is affixed, « Prosciutto di Parma » may be sold whole, boned, in pieces of
variable weights and shapes or sliced, and packaged appropriately. In the case of the latter,
the slicing and packaging processes must be carried out in the production area specified in
(4) and the distinctive PDO logo must be affixed to the package in such a way that it is
indelible and cannot be removed, in accordance with the instructions set out in (3.7) below,
so as to guarantee the quality characteristics typical of « Prosciutto di Parma » and the full
traceability of the product.
3.7. Specific rules concerning labelling
Although not part of the labelling, the first identifying feature of « Prosciutto di Parma »
that distinguishes it from other products on the market is the « duke's crown » (heat-affixed
mark reproducing the image of a five-point crown accompanied by the wording « Parma »).
This mark fulfils a double function: firstly, it distinguishes the product from other raw hams
and guarantees its authenticity (identifying mark) and secondly, it guarantees that the product
itself has undergone all the proper production steps and that it has been identified by the
operators in question during each of those steps. The lawful use of the PDO is subject to the
presence of the logo: without the « duke's crown » the name in question may not be used to
designate the product on labels, packaging or in sales documents, nor may it be used during
commercial transactions (whole, sliced and prepackaged, or for retail sale in portions).
The following specifications are obligatory on the labelling of « Prosciutto di Parma »:
For whole « Prosciutto di Parma », on the bone
- «Prosciutto di Parma» followed by «denominazione di origine protetta » (protected
designation of origin),
- the production site.
For packaged, whole, boned or cut «Prosciutto di Parma»
- «Prosciutto di Parma» followed by «denominazione di origine protetta» (protected
designation of origin),
- the packaging site,
- the production date (if the seal is not longer visible).
For sliced, pre-packaged «Prosciutto di Parma»
- the packages display a common section equal to 25 % of the surface of the upper section
of the packages made up of a triangle positioned at the top left-hand corner, with a black
or transparent background, within the limits and under the conditions laid down by the
annexed Directive on the slicing and packaging of «Prosciutto di Parma», bearing the
«duke's crown» logo and the wording:
- «Prosciutto di Parma denominazione di origine protetta ai sensi della legge 13 febbraio
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1990, n. 26 et del regolamento (CE) n. 1107/96» («Prosciutto di Parma» protected
designation of origin in accordance with Law No 26 of 13 February 1990, and Regulation
(EC) No 1107/96),
- « confezionato sotto il controllo dell'Organismo autorizzato » (packaged under the
supervision of the authorised body),
- the packaging site,
- the production date (date indicating start of ageing as shown on the seal).
The use of adjectives such as «classic», «authentic», «extra», «super» or any other
qualifying term or attribute added to the marketed product and other words not specifically
provided for in the product specification is prohibited, except for the terms «disossato»
(boned) and «affettato» (sliced).
4. CONCISE DEFINITION OF THE GEOGRAPHICAL AREA
«Prosciutto di Parma » is produced in the defined area in the Province of Parma which
includes the territory of the Province of Parma (in the Region of Emilia-Romagna, Italy) that
lies no less than 5 km south of the Via Emilia at an altitude of no more than 900 metres, and
bordered to the east by the Enza river and to the west by the Stirone river.
The raw materials originate from a larger geographical area than the production area,
which covers the following administrative regions: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardy,
Piedmont, Molise, Umbria, Tuscany, Marche, Abruzzi, Lazio (Italy).
5. LINK WITH THE GEOGRAPHICAL AREA
5.1. Specificity of the geographical area
The specific characteristics of « Prosciutto di Parma » and the guarantee of compliance
with strict quality, hygiene and food safety standards are all closely linked to environmental
conditions and to natural and human factors. Within the defined geographical macro region,
only a few rare restricted areas with unique, inimitable conditions and specific human skills
have developed as production areas for hams with a designation. The production area for «
Prosciutto di Parma », a small part of the Province of Parma, is one of those restricted areas.
The location of this micro area gives it its characteristic and unique ecological, climatic and
environmental conditions brought about by the sea air from Versilia which, having calmed
down after passing through the olive groves and pine belts of Val di Magra, shedding its
moisture onto the passes of the Apennines and acquiring the rich fragrance of chestnut
groves, dries « Prosciutto di Parma » and lends it its exclusive sweet aroma.
5.2. Specificity of the product
« Prosciutto di Parma » is a raw ham that has been aged for a period of at least 12
months; the only ingredients permitted are pork and salt. The finished product has a rounded
external shape and the distal part (the foot) has been removed, with a maximum of 6 cm of
meat standing proud of the head of the femur. The aged product normally weighs 8–10 kg,
but never less than 7 kg; the colour when cut is uniform pink to red, interspersed with pure
white where fat is present; the meat has a delicate, sweet flavour, is not very salty and has a
fragrant and characteristic aroma. In analyses, the product satisfies precise criteria relating to
water content (59–64 %), salt (4,5–6,9 %) and protein breakdown (24–31).
5.3. Causal link between the geographical area and a specific quality, the reputation or other
characteristic of the product
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The production criteria that allow the PDO « Prosciutto di Parma » to be conferred are
closely linked to environmental conditions and to natural and human factors. There is a close
link between the raw material and « Prosciutto di Parma » which, coupled with production
trends and the socio-economic development of the geographic area, have produced unique
qualities. The characteristics of the raw material have been utterly specific to the defined
macro region of central, northern Italy (as specified in the second paragraph of (4)) since
Etruscan times.
The way in which the rearing of heavy pigs for late slaughter has developed shows the
various stages of pig breeding: starting with local indigenous breeds and developing in line
with environmental, social and economic conditions - and in particular alongside cereal crop
and dairy farming (which are a core aspect of feeding practice), in order to culminate
gradually and naturally in the entirely separate production of a product which enjoys
protected designation status. Within the defined geographical macro region there is a
restricted area which, due to its unique and inimitable environmental conditions and specific
human skills, has developed into the production area for « Prosciutto di Parma ». This
defined area represents only a small part of the Province of Parma. The location of this micro
area gives it its characteristic and unique ecological, climatic and environmental conditions
brought about by the sea air from Versilia which, having calmed down after passing through
the olive groves and pine belts of Val di Magra, shedding its moisture onto the passes of the
Apennines and acquiring the rich fragrance of chestnut groves, dries « Prosciutto di Parma »
and lends it its exclusive sweet aroma.
Parma is situated at the heart of the ancient lands of Cisalpine Gaul whose inhabitants
reared large herds of pigs and were particularly skilled in the production of salted hams.
There are various written sources referring to the ham and its method of preparation,
notably in the 1913 Chamber of Commerce lists, which mention the current production
region. Traditionally, the first step was only a small-scale activity. Now, it has developed into
more of an industrialised process - but one which nevertheless preserves the traditional
characteristics of the product.
The origin of the product is documented from a historical perspective, also with regard to
the area of origin of the raw material as this production is the culmination of the typical rural
culture common to the entire macro region mentioned above which is concentrated in a
particular part of the Province of Parma because of the inimitable microclimate and
environmental conditions there.
REFERENCE TO PUBLICATION OF THE SPECIFICATION
The Government has launched the national objection procedure for the proposal to
amend the « Prosciutto di Parma » protected designation of origin. The full text of the product
specification is available on the following website:
http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTip
oDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qu
alit%E0>Prodotti%20Dop ,%20Igp%20e%20Stg

***
Link til Lovdata: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120420-0339.html
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FOR 2012-04-20 nr 340: Forskrift om beskyttelse av Parmigiano Reggiano
som opprinnelsesbetegnelse
Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 20. april 2012 med hjemmel i forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler § 15, jf. lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 30 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1. Beskyttet produktbetegnelse
Parmigiano Reggiano.
§ 2. Rettmessig bruker
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
§ 3. Vilkår for bruk av produktbetegnelsen
Parmigiano Reggiano skal produseres, bearbeides, foredles, merkes, pakkes og
omsettes i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1107/96 om beskyttelse av
betegnelsen, jf. produktspesifikasjonen som endret ved forordning (EF) nr. 1571/2003 og
forordning (EU) nr. 794/2011 og Single document slik det fremgår av Official Journal OJ C
87, 16.4.2009, s. 14 som korrigert i OJ C 215, 21.7.2011, s. 34.
§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
Nærmere forklaring av innholdet og reguleringsteknikken i produktforskriften
Teksten nedenfor er kun ment til informasjon og er ikke en del av forskriften.
Parmigiano Reggiano er en italiensk betegnelse som også er beskyttet i EU etter
forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse av geografiske betegnelser og
opprinnelsesbetegnelser på landbruksprodukter og næringsmidler. Forordning (EF) nr.
510/2006 er imidlertid ikke en del av EØS-avtaleverket og Norge har per i dag heller ingen
andre avtaler med EU om gjensidig godkjenning av avtalepartenes beskyttede betegnelser
på næringsmidler. En betegnelse som er beskyttet etter forordning (EF) nr. 510/2006 er
derfor ikke automatisk beskyttet i Norge etter forskrift om beskyttede betegnelser og vice
versa. Dersom en betegnelse som er beskyttet i EU også skal oppnå tilsvarende beskyttelse i
Norge, må betegnelsen søkes godkjent og beskyttes etter forskrift om beskyttede
betegnelser og vice versa.
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Det fremgår av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 510/2006 at noen av de mest sentrale
rettslige dokumentene som ligger til grunn for beskyttelse av en betegnelse i EU, blant annet
er selve vedtaket om beskyttelse av betegnelsen, produktspesifikasjonen og det såkalte
Single document. Produktspesifikasjonen inneholder de fullstendige kravene som produkter
som skal merkes med den beskyttede betegnelsen må oppfylle og redegjør fullstendig for
blant annet sammenhengen mellom produktets egenskaper og den geografiske
opprinnelsen. Single document inneholder et sammendrag av de mest sentrale elementene i
produktspesifikasjonen.
Mange EU-land hadde nasjonale ordninger for beskyttelse av betegnelser på
næringsmidler i tiden før EU for første gang lagde sitt felles regelverk om beskyttelse av
betegnelser på næringsmidler på unionsnivå i forordning (EF) nr. 2081/92 (som nå er
opphevet og erstattet av forordning (EF) nr. 510/2006). Forordning (EF) nr. 2081/92 inneholdt
blant annet en bestemmelse om at medlemsstatene innen en viss frist kunne melde inn de
betegnelsene som da var beskyttet nasjonalt for vurdering med tanke på beskyttelse på EUnivå. Etter denne prosedyren ble blant annet betegnelsen Parmigiano Reggiano meldt inn av
Italia. Etter at alle de innmeldte betegnelsene var vurdert etter kravene i forordning (EF) nr.
2081/92, fattet Kommisjonen i forordning (EF) nr. 1107/96 et samlevedtak om beskyttelse av
de betegnelsene som oppfyller kravene. Det er forordning (EF) nr. 1107/96 som beskytter
blant annet Parmigiano Reggiano som opprinnelsesbetegnelse i EU, men forordningen
inneholder for øvrig ingen bestemmelser om de nærmere kravene til den enkelte
betegnelsen.
I produktforskriften § 3, om vilkår for bruk av produktbetegnelsen, har vi derfor tatt inn
henvisninger til kravene i vedtaket om beskyttelse av Parmigiano Reggiano i EU i forordning
(EF) nr. 1107/96, produktspesifikasjonen som endret ved forordning (EF) nr. 1571/2003 og
forordning (EU) nr. 794/2011 og det oppdaterte Single document slik det fremgår av Official
Journal OJ C 87, 16.4.2009, s. 14 som korrigert i OJ C 215, 21.7.2011, s. 34.
Reguleringsteknikken likner derfor mye på metoden som brukes for gjennomføring i norsk rett
av EØS-forpliktelser i form av forordninger.
Nedenfor følger til informasjon og som et hjelpemiddel ved lesing av § 3 i
produktforskriften, en konsolidert engelsk versjon av det oppdaterte Single document for
Parmigiano Reggiano slik det det fremgår av Official Journal OJ C 87, 16.4.2009, s. 14 som
korrigert i OJ C 215, 21.7.2011, s. 34. Ingen av de rettslige dokumentene som ligger til grunn
for beskyttelse av betegnelsen i EU vil bli oversatt til norsk. Teksten nedenfor er som nevnt
innledningsvis kun ment til informasjon og er ikke en del av forskriften.
SINGLE DOCUMENT
COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006
« PARMIGIANO REGGIANO »
EC No: IT-PDO-0317-0016- 26.7.2007
PGI ( ) PDO ( X )
1. Name:
« Parmigiano Reggiano ».
2. Member State or Third Country:
Italy.
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3. Description of the agricultural product or foodstuff:
3.1. Type of product (Annex II)
Class 1.3. Cheeses.
3.2. Description of the product to which the name in (1) applies
« Parmigiano Reggiano » is a hard cheese, cooked and slowly matured cheese, made
from raw cow's milk, partially skimmed by natural surface skimming. The milk must not
undergo any heat treatment and must come from cows fed primarily on fodder obtained in the
area of origin. It must be matured for at least 12 months. « Parmigiano Reggiano » can be
sold on the market as a whole cheese, portions or grated.
« Parmigiano Reggiano » shall have the following characteristics:
- cylindrical in form with a slightly convex or virtually straight heel, with flat faces with a
slightly raised edge,
- dimensions: diameter of the flat faces 35 to 45 cm, heel height 20 to 26 cm,
- minimum weight of each wheel of cheese: 30 kg,
- external appearance: crust of a natural straw colour,
- thickness of the crust: approximately 6 mm,
- colour of the body of the cheese: between light straw-coloured and straw-coloured,
- characteristic aroma and taste: fragrant, delicate, flavoursome but not pungent,
- texture of the body of the cheese: fine grained, flaky,
- fat content per dry matter: 32 % minimum.
3.3. Raw materials (for processed products only)
Cow's milk, salt, calf rennet.
The milk comes from cows reared in the defined geographical area.
The use of additives is not permitted.
3.4. Feed (for products of animal origin only)
The cows are fed primarily on fodder from the defined geographical area, specified by
quantity and quality.
At least 75 % of the dry matter of the fodder must be produced within the geographical
area.
Feeding stuffs may make up at most 50 % by weight of the dry matter of the animal food.
The use of silage of any kind is prohibited.
3.5. Specific steps in production that must take place in the identified geographical area
The farms rearing the dairy cows whose milk is to be processed into « Parmigiano
Reggiano » are located within the defined geographical area.
The milk must be produced and processed within the defined geographical area. The
milk obtained from the evening milking and the morning milking is delivered in whole raw
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state to the dairy, in line with production specifications. The milk from the morning milking is
placed in copper vats and mixed with that from the evening milking, partially skimmed by
natural surface skimming. Native whey is added to the milk. The use of selected starters is
not permitted. Following coagulation, obtained exclusively by the use of calf rennet, the curd
is broken up and cooked. After sedimentation, the cheese mass is transferred to the
appropriate moulds to form the wheels. Markings are then affixed. After several days, the
wheels are immersed in brine and then matured for a period of at least 12 months.
The minimum 12-month maturing must be carried out in the defined geographical area.
After the minimum maturing period, examination by experts is carried out to check
compliance with production specifications.
3.6. Specific rules concerning slicing, grating, packaging, etc.
« Parmigiano Reggiano » can be sold on the market as a whole cheese, portions or
grated.
For the sake of consumer protection, in order to guarantee the authenticity of prepackaged, grated or portioned « Parmigiano Reggiano » placed on the market, the grating,
portioning and subsequent packaging operations must be carried out in the defined
geographical area. This is required because the marks identifying « Parmigiano Reggiano »
on the whole cheese are lost or not visible on the grated or portioned product, making it
necessary to guarantee the origin of the pre-packaged product. It is also required because of
the need to guarantee that the cheese is packaged quickly after portioning using appropriate
methods to prevent the cheese being dehydrated, oxidised or losing its original « Parmigiano
Reggiano » organoleptic characteristics. Cutting into the cheese wheel deprives the cheese
of the natural protection provided by the crust which, being itself highly dehydrated, insulates
the cheese very well against the ambient air.
Portions of Parmigiano Reggiano may be packaged in the retail outlet in which they are
prepared.
Only the whole cheese bearing the protected designation of origin (PDO) « Parmigiano
Reggiano » may be grated; it must be packaged immediately afterwards, without any
processing or addition of substances likely to modify its conservation properties or original
organoleptic characteristics.
3.7. Specific rules concerning labelling
The identification marks on each wheel of « Parmigiano Reggiano » cheese comprise
the words « Parmigiano Reggiano » next to the registration number of the dairy and the year
and month of production stencilled onto the surface of the heel, the oval stamp with the words
« Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela », and a casein nameplate showing the codes
identifying the mould and, where appropriate, the mark identifying a second class cheese.
The identification mark for pre-packaged, grated and portioned « Parmigiano Reggiano »
cheese placed on the market comprises, in the top part, the image of a segment and a wheel
of « Parmigiano Reggiano » cheese next to a knife and, at the bottom, the words «
PARMIGIANO REGGIANO ». This mark, which is a mandatory component of the label, must
be reproduced in accordance with the technical specifications defined by the consortium in
the relevant agreement.
4. Concise definition of the geographical area
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The defined geographical area comprises the territories of the Provinces of Bologna to
the left of the Reno River, Mantua to the right of the River Po, Modena, Parma and Reggio in
the Emilia Region.
5. Link with the geographical area
5.1. Specificity of the geographical area
In terms of the natural factors involved, particular attention should be drawn to the soil
characteristics of the land within the defined geographical area, extending from the Appenine
ridge to the Po, in combination with climate conditions which have a direct influence on both
the composition of the natural flora and the specific fermentation characteristics of the
product. In human terms, in addition to the historic relevance of the cheese in the local
economy, it should be noted that the complex operations to which « Parmigiano Reggiano »
cheese is subjected are the fruit of traditional cheese-making techniques established over the
centuries in this production area and faithfully handed down as consistent local practices.
5.2. Specificity of the product
The specific characteristics of « Parmigiano Reggiano » cheese are the structure of the
body of the cheese, fine grained and flaky, the fragrant aroma and delicate taste, which is
flavoursome without being pungent, and its high level of solubility and digestibility.
These characteristics stem from the specific features of and selection criteria applied to
the milk used raw on a daily basis in copper vats, coagulated with calf rennet with a high
chymosin content, from the curing in saturated brine and prolonged maturation period.
5.3. Causal link between the geographical area and the quality or characteristics of the
product (for PDO) or a specific quality, the reputation or other characteristic of the product
(for PGI)
The peculiar physical, chemical and microbiological properties of the milk which ensure
the specific characteristics and quality of « Parmigiano Reggiano » cheese are basically due
to the manner in which the dairy cows are fed, on a basis of fodder from the original area,
strictly excluding the use of silage of any kind.
The minimum twelve-month maturing period, carried out within the geographical area
defined by virtue of its specific climatic conditions is a necessary phase in order to ensure
that the product obtained from the processing of the milk can acquire, through particular
enzyme processes, the characteristics proper to a « Parmigiano Reggiano » cheese.
Reference to publication of the specification:
(Article 5(7) of Regulation (EC) No 510/2006)
The full text of the product specification is available:
-at the following website:
www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDoc
umento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%
E0 > Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg
or:
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- by going directly to the home page of the Ministry (www.politicheagricole.it) and clicking on
« Prodotti di Qualità » (on the left of the screen) and finally on « Disciplinari di Produzione
all'esame dell'UE (Reg CE 510/2006) ».

***
Link til Lovdata: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120420-0340.html
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0386024
0469148
0585570
0585787
0585801
0766768
0768001
0773211
0777972
0778023
0778073
0778132
0778133
0778134
0778175
0778376
0778377
0778387

0779908
0779931
0780005
0780176
0780245
0780333
0780395
0780422
0780516
0780570
0780573
0780574
0780575
0780597
0780605
0780777
0780795
0780825

0778696
0778966
0779006
0779235
0779260
0779355
0779362
0779389
0779488
0779489
0779536
0779667
0779669
0779672
0779674
0779709
0779791
0779797
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0780924
0781258
0781322
0781591
0781592
0781684
0781685
0781803
0781902
0783161
0783356
0783628
0783931
0784869
0785203
0788078
0790995
0792909
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0766233
0766624
0766625
0766636
0766710
0766786
0766827
0766864
0767091
0767537
0767727
0767926
0767970

0768075
0768078
0768187
0768564
0768723
0769126
0769127
0769173
0769222
0769291
0769436
0769451
0769462

0769463
0769490
0769528
0769608
0769865
0769868
0769960
0769970
0770125
0770129
0770859
0771725
0772049
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0773101
0773102
0773103
0773367
0774087
0774848
0774882
0775123
0777068
0777132
0777139
0777140
0781938

slettede internasjonale registreringer

Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
1036930
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