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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
(111) Reg.nr.: 271609 
(151) Reg.dato.: 2013.08.01 
(210) Søknadsnr.: 200913308 
(220) Inndato: 2009.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.01 

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

(730) Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 
 

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. 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær.  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
Klasse:35 Salg av produkter i ovennevnte vareklasser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271610 
(151) Reg.dato.: 2013.08.01 
(210) Søknadsnr.: 200913309 
(220) Inndato: 2009.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.01 

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

(730) Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 
 

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. 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper, badehåndklær. 
 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
 

Klasse:35 Salg av produkter i ovennevnte vareklasser. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271611 
(151) Reg.dato.: 2013.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201209922 
(220) Inndato: 2012.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.19 

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

 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 
2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Espressomaskiner, kaffemaskiner. 
Klasse:21 Hånddrevne kaffekverner og kaffemalere, 

kaffefiltre for gjenbruk (ikke av papir), glass- og 
drikkebrikker (ikke av papir), glasstøy, servise, 
tallerkener og boller, gryteunderlag, ikke-
elektriske kaffetraktere, ikke-elektriske 
presskaffekanner, ikke-elektriske tekjeler, te-
egg, tefiltre, tekanner, tesiler, lysholdere (ikke 
av edelt metall), lysestaker (ikke av edelt 
metall), keramiske figurer, porselensfigurer. 

Klasse:29 Melk, smakssatt melk, milkshake og 
melkebaserte drikker, melkebaserte matdrikker 
(unntatt milkshake), ikke-kullsyreholdige 
melkebaserte leskedrikker, melkebaserte 
energidrikker, drikkemikser i pulverform for 
bruk til laging av melkebaserte drikker. 

Klasse:32 Vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, leskedrikker, 
energidrikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
fruktdrikker og leskedrikker inneholdende 
fruktjuicer, drikkemikser i flytende form og i 
pulverform; sauser for tilberedning av drikker; 
smakssiruper for tilberedning av drikker; 
smakssatt og ikke-smakssatt flaskevann, 
kullsyreholdig vann, mineralvann, fruktjuicer, 
kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker 
og brusdrikker; frosne fruktdrikker og frosne 
fruktbaserte drikker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271612 
(151) Reg.dato.: 2013.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201304543 
(220) Inndato: 2013.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.12 

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

 Camfil AB, Industrigatan 3, SE-61933  TROSA, Sverige
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Luftfiltre og deler og tilbehør dertil; 

luftspredere; gitter/perforerte plater for luftfiltre; 
terminalhus for luftfiltre.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271613 
(151) Reg.dato.: 2013.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201212251 
(220) Inndato: 2012.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.14 

BRAINS&HEART 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Øystein Sandvik, Svarthaugen 13 a, 2817 GJØVIK, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørkede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; ferdigretter, måltider, mellommåltider 
og desserter; drikker basert på myse eller valle 

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; pizza; 
pasta; nudler; ferdigretter, måltider, 
mellommåltider og desserter hovedsakelig 
laget av varer i denne klasse 

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker og forfriskende 
drikker, energidrikker, isotoniske, hypertoniske 
og hypotoniske drikker (for bruk og/eller som 
krevd av atleter), øl, maltdrikker, hveteøl, 
porter (mørkt øl), øl laget av maltet bygg (ale), 
overgjæret øl (stout) og pils; ikke-
alkoholholdige maltdrikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft, essenser og andre preparater for 
fremstiling av drikker, brusetabletter og 
bruspulver for drinker og andre ikke-
alkoholholdige cocktailer (drikkevarer). 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; detalj- og 
engrossalg av klær og accessoirer 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
cateringvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271614 
(151) Reg.dato.: 2013.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201214163 
(220) Inndato: 2012.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.18 

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

 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co 
Ltd), No. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP- 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, 
busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, 
racerbiler, og strukturelle deler og utstyr dertil; 
tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende 
gummilapper for reparasjon av slanger og 
dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12, 
unntatt slepekjøretøy for fly, bagasjetraller og 
containerlast-transportører (kjøretøyer). 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271615 
(151) Reg.dato.: 2013.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201303714 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

 InterDesign Inc, 30725 Solon Industrial Parkway, P.O. 
Box 39606, US-OH44139 SOLON, USA 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Låsesmedarbeider og små gjenstander av 
metall (isenkramvarer); varer av uedelt 
metall, ikke opptatt i andre klasser; kroker og 
knagger for klær, av metall; 
baderomskurver av metall; knotter av metall; 
lukkeanordninger av metall. 

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; kroker og knagger 
for klær, ikke av metall; stativer som inngår i 
denne klassen; oppbevaringsbokser av tre 
eller plast; hjørnehyller; møbelhyller; 
oppbevaringshyller; lukkeanordninger for 
flasker 
og bokser, ikke av metall; skuffeinnlegg 
[møbler]; skuffeinnredning, skuffedelere 
[møbler]; løse matter for oppvaskkummer. 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper, børster 
(ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; 
stålull; glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser); 
husholdningsartikler ( ikke opptatt i andre 
klasser); tørkestativer for oppvask; rister og 
dørslag for oppvaskkummer; holdere for 
toalettpapir; avfallskurver; holdere for 
papirhåndklær; kopper; plastkurver; stativer for 
baderom, av plast; tørkestativer for tøy; 
flasker; skåler; såpekopper, såpedispensere; 
drikkekar, drikkekopper og drikkeglass; 
baderomsutstyr (ikke opptatt i andre klasser). 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271616 
(151) Reg.dato.: 2013.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201303703 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Rolls-Royce Marine AS, Serviceboks 22, 6025 
ÅLESUND, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Løfteanordninger; kraner; daviter; heiser; 
maskiner, herunder hydrauliske og mekaniske, 
herunder for ankring; verktøymaskiner; 
motorer, herunder hydrauliske motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); vinsjer og vinsjesystemer; 
koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
anordninger og innretninger til bruk i 
forbindelse med offshore og 
seismikk/seismologisk virksomhet; 
kabelsystemer, kabelhåndteringssystemer 
samt maskiner og anordninger relatert til disse; 
transportbånd, maskinlagre; bølgedempere; 
stabiliseringssystemer og -utstyr. 

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter; herunder apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; fjernstyringssystemer, 
herunder for løfteanordninger, kraner, daviter, 
heiser, vinsjer og kabler; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 

Klasse:37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet, herunder relatert til 
løfteanordninger, kraner, daviter, heiser; 
kranservice. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, herunder 
innen seismikk, offshore, 
petroleumsvirksomhet og maritim virksomhet, 
samt relatert til løfteanordninger, kraner, 
daviter, heiser; produktutvikling; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271617 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201300237 
(220) Inndato: 2013.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.03 

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

 Shulton Inc, One Procter & Gamble Plaza, US-
OH45202 CINCINNATI, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Antiperspiranter og deodoranter til personlig 
bruk, kroppsvask, duftende kroppsspray, 
sjampo og eau de cologne. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271618 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201202598 
(220) Inndato: 2012.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.12 

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

 Dolby Laboratories Licensing Corporation, 100 Potrero 
Avenue, US-CA94103-4813 SAN FRANCISCO, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Nautiske, geodetiske, og kinematografiske 

apparater og instrumenter; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, brannslukningsapparater; 
kinematografiske filmer; kinolydprosessorer for 
filmlydspor; kinematografiske filmer med 
integrert funksjon for digital behandling, 
forsterkning, forhøyning av opptak og playback 
av lydeffekter og lydspor; surround-
adapterenheter for bruk i teatre; 
kinematografisk utstyr, justerings og testutstyr. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet, 
nemlig ledelse av opplærings- og treningskurs 
for lydteknikere og for kinoteknikere innen film 
teater lydsysteminstallasjon, drift og 
vedlikehold. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; juridiske 
tjenester; konsultasjon, inspeksjon og 
kvalitetskontroll, alt relatert til produksjon av 
lydopptak, til overføring av lydopptak til film, til 
duplisering av audio- eller videoopptak, til 
besiktigelse av teatre og kinoer for installasjon 
av lydreproduksjonsutstyr i teatre og i kinoer, 
samt til design og produksjon av 
forbrukeraudioutstyr og profesjonelt 
opptaksutstyr. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271619 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201300484 
(220) Inndato: 2013.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.08 

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

(730) Innehaver: 
 FAME ÅLGÅRD AS, Ole Nielsensvei 13, 4330 

ÅLGÅRD, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, Norge 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand 
ved forretningsadministrasjon i forbindelse 
med franchisevirksomhet; kontortjenester; 
dekorering av butikkvinduer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271620 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201302471 
(220) Inndato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

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

 TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, 

frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

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:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271621 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201300580 
(220) Inndato: 2013.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.09 

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

 Bergendahl & Son AB, Box 14, SE-28121 
HÄSSLEHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-

20320 MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 
 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
 

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; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita {ikke 
møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 
 

Klasse:20 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. 
 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper, børster (ikke 
malerpensler); materialer for børstebinding; 
gjenstander for rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass 
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 
 

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 
 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; videresalg av papirvarer og 
kontor rekvisitter, papir produkter for 
husholdningsformål, varer av tre, plast, metall, 
glass, porselen, keramikk og stoff for 
husholdningsformål, lagring og hjem 
innredning, lamper og enheter og innretninger 
for belysning, produkter for hjem dekorasjon, 
dagligvarer, hygieniske produkter. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271622 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201303960 
(220) Inndato: 2013.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.27 

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

(730) Innehaver: 
 Manuell Terapi Klinikken Bent Brask, Postboks 20, 

1662 ROLVSØY, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 
0306 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater; antirevmatiske 

armbånd; biologiske preparater for medisinsk, 
farmasøytisk og veterinær bruk; dietetiske 
næringsmidler og stoffer for medisinsk bruk; 
kjemiske preparater for farmasøytisk, 
medisinsk og veterinært bruk; kosttilskudd; 
midler mot hodepine og migrene; salver for 
farmasøytisk bruk; smertestillende midler; 
vitaminpreparater. 

Klasse:41 Fysisk trening; helseklubber for fysisk trening; 
coaching (veiledning); personlig trener (trim og 
mosjon); rekreasjonsinformasjon; drift av 
sportsinstallasjoner. 

Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker; fysioterapitjenester; massasje; 
akupunktur; helsetjenester; helsestasjoner; 
hospitaler; kiropraktor; klinikker; 
legebehandling; medisinske tjenester over 
nettet; poliklinikktjenester; psykologitjenester; 
psykologtjenester; rehabilitering av 
stoffmisbrukere; rekonvalesenshjem; 
sykepleiertjenester; utleie av medisinsk utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271623 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201300581 
(220) Inndato: 2013.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.09 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bergendahl & Son AB, Box 14, SE-28121 
HÄSSLEHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-

20320 MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
 

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; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita {ikke 
møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer.  

Klasse:20 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.  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper, børster (ikke 
malerpensler); materialer for børstebinding; 
gjenstander for rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass 
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).  

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; videresalg av papirvarer og 
kontor rekvisitter, papir produkter for 
husholdningsformål, varer av tre, plast, metall, 
glass, porselen, keramikk og stoff for 
husholdningsformål, lagring og hjem 
innredning, lamper og enheter og innretninger 
for belysning, produkter for hjem dekorasjon, 
dagligvarer, hygieniske produkter.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271624 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201213872 
(220) Inndato: 2012.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.14 

BEHIND YOU ALL THE WAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PNO Holding A/S, Niels Bohrs Vej 24, Stilling, DK-8660 
SKANDERBORG, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Lett Advokatfirma, Vester Allé 4, DK-8000 AARHUS C, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Tilhengere samt reservedeler hertil. 
 

Klasse:35 Salg av tilhengere samt reservedeler hertil. 
 

Klasse:39 Utleie og leasing av tilhengere. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271625 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(300) Søknadsprioritet 2012.06.27, TO, TO/M/12/02608 
(210) Søknadsnr.: 201213925 
(220) Inndato: 2012.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.17 

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

 Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 Føyen Advokatfirma DA, Postboks  7086 St Olavs 

plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogramvare; dataprogrammer for bruk 
som et programmeringsgrensesnitt (API). 

Klasse:42 Tilby ikke-nedlastbar dataprogramvare. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271626 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(300) Søknadsprioritet 2012.06.12, GB, 2624272 
(210) Søknadsnr.: 201212596 
(220) Inndato: 2012.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.20 

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

 Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdig drikke, herunder alkoholholdig 
drikke, skotsk whisky og skotsk whisky basert 
likør produsert i Skottland. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271627 
(151) Reg.dato.: 2013.08.05 
(210) Søknadsnr.: 201301504 
(220) Inndato: 2013.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.01 

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

 University of Kentucky, Joe Craft Center  338 Lexington 
Avenue, US-KY40506 LEXINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg; klær for menn, 
kvinner og barn, herunder hatter, luer og 
capser, skjorter, gensere, shorts, bukser, 
frakker, kåper, jakker og vester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271628 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201204405 
(220) Inndato: 2012.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.26 

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

(730) Innehaver: 
 Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-

chome, Chuo-ku, JP-103-8210 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Trykksaker, så som bøker, reklamemateriell, 

kataloger, magasiner, beskrivelser, 
instruksjoner, informasjonsmateriell, trenings 
og undervisningsmateriell; alle forannevnte 
varer på databærere og kun for bruk i 
hårpleienæringen. 

Klasse:16 Trykksaker, så som bøker, reklamemateriell, 
kataloger, magasiner, beskrivelser, 
instruksjoner, informasjonsmateriell, trenings 
og undervisningsmateriell; alle forannevnte 
varer kun for bruk i hårpleienæringen. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet tilknyttet hårpleie; 
tilveiebringelse av multimedia opplærings- og 
kommunikasjonsverktøy for frisører. 

Klasse:44 Organisering av informasjonsevenementer 
innenfor hårkosmetikk. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271629 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201203392 
(220) Inndato: 2012.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.29 

NO NAME 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NO NAME FRISØR Roger Angeltveit, Søre Straume 
27, 5353 STRAUME, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 

hårvann; hårpleiemidler. 
Klasse:35 Drift og administrasjon av frisørsalonger. 
Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 

mennesker eller dyr; frisørvirksomhet; 
hårdesign og hårstyling; skjønnhetssalonger. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271630 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201213441 
(220) Inndato: 2012.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.04 

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

 oneworld Alliance LLC, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Luftfartstjenester, nemlig transport av 
passasjerer og/eller varer via luftfart; 
reisevirksomhet, nemlig organisering av 
sightsseeing-turer og -sjøreiser (cruises) , og 
turer med buss, motorvogn eller jernbane; 
reisebyråvirksomhet for bestilling av reiser, 
nemlig reservering og bestilling av transport; 
reiseinformasjonstjenester; utleie av 
kjøretøyer; tjenester vedrørende 
kjøretøyparkering; kurer- og 
reiseledervirksomhet; tjenester vedrørende 
lagring av behandling av last; tjenester 
vedrørende chartring av luftfartøy; 
organisering av reiser; og konsulenttjenester 
relatert til det foran nevnte. 

Klasse:43 Reisebestillingstjenester, nemlig bestilling og 
reservasjon av midlertidig losjering; 
cateringtjenester; hotell-, restaurant-, kafe- og 
barvirksomhet; restaurantbestilling, -
reservasjon og restaurantinformasjon; og 
konsulenttjenester relatert itil det foran nevnte.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271631 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201302480 
(220) Inndato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

Yeo's 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg. 
Klasse:30 Sauser. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271632 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201301492 
(220) Inndato: 2013.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.31 

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

(730) Innehaver: 
 FROSTLOGIC LANDE CONSULTING SERVICES, 

Kuneset 41, 4085 HUNDVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg av dataprogrammer og nettløsninger for 
restaurant og hurtigmat bransjen; rådgivning 
og kundestøtte til innkjøp av løsninger til 
restaurant og hurtigmat bransjen. 

Klasse:42 Utvikling av dataprogrammer og nettløsninger 
for restaurant og hurtigmat bransjen. 
Skreddersydd utvikling av kontor og 
nettløsninger, samt rådgivning og kundestøtte 
til drift av løsninger til restaurant og hurtigmat 
bransjen. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271633 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201301524 
(220) Inndato: 2013.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.03 

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

(730) Innehaver: 
 FROSTLOGIC LANDE CONSULTING SERVICES, 

Kuneset 41, 4085 HUNDVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Tilby reklame og markedsføring via nettsider 
og app`er til restaurant og hurtigmat bransjen. 
Salg av dataprogrammer og nettløsninger for 
restaurant og hurtigmat bransjen 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271634 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.12, EM, 0011180197 
(210) Søknadsnr.: 201301803 
(220) Inndato: 2013.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.11 

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

 adp Gauselmann GmbH, DE-32339 ESPELKAMP, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparater til identifisering av databærere, 
identitetskort og kredittkort, pengesedler og 
mynter; kabelmoduler; trykte kretskort og 
kombinasjoner derav som sammensetninger 
og innretninger, alle opptatt i klasse 9; 
elektriske sammensetninger bestående av 
metallplatedeler, stansedeler og 
kombinasjoner derav (alle opptatt i klasse 9); 
elektropneumatiske og elektriske maskiner til å 
oppspore vinnende symboler eller tall; 
datamaskiner og datamaskinperiferienheter; 
databehandlingsapparater; dataprogramvare, 
særlig for veddemål og premiespill; dataspill 
(programvare); datamaskinvare, særlig 
lagringsmedia for databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; optiske datamedier; magnetiske 
medier; mekanismer for automatiske 
myntopererte og polettopererte 
underholdningsmaskiner, automatiske 
spillmaskiner, automatiske video- og 
spillmaskiner, lotteriutstyr, maskiner og 
apparater, systemer bestående derav. 

Klasse:16 Trykksaker, inngående i klasse 16, særlig 
hefter, bøker, kalendere, kort, blader, 
tidsskrifter, aviser; betalingskort og 
betalingsslipper for spillarrangementer, 
betalingsblokker, dokumenter, sertifikater, 
deltakersertifikater, arrangementslogger. 

Klasse:28 Elektriske spillapparater og -maskiner, og 
elektroniske spill, alle til fritidsformål og andre 
fritidsaktiviteter, særlig sport og 
underholdningsmaskiner, inkludert 
myntopererte maskiner; spill-, underholdnings-
, fritids- og fornøyelsesmaskiner og -apparater; 
lotteri og premiespill; utstyr for lotterier, nemlig 
tromler og trekningsapparater; elektrisk og 
elektronisk utstyr og apparater for lotterier, 
loddtrekninger, tombolaer og andre 
premiespill; videospillmaskiner og -apparater; 
elektriske og elektroniske apparater og 
installasjoner for gjennomføring av bingospill, 
lotterier og premiespill for veddekontorer og 
totalisatorer; apparater, utstyr og automatiske 
maskiner for lykkespill og premiespill, med 
og/eller uten spillkomponenter; premiespill; 
elektriske og elektroniske spillinnretninger, 
annet enn de som er tilrettelagt for bruk kun 
med fjernsynsmottakere; spillkort; automatiske 
spillmaskiner, spilleautomater og/eller 
automatiske veddemaskiner til bruk i 
spillehaller eller veddekontorer og totalisatorer 
for kommersielle og ikke-kommersielle formål; 
håndholdte enheter for spilling av elektroniske 
spill; automatiske spillmaskiner; alle typer 
automatiske spill- og fornøyelsesmaskiner, 
med eller uten premieutbetalinger, som 
tilveiebringer tjenester som krever betaling, 
operert via mynter, sedler, sjetonger, 
magnetiske kort eller chip kort; inkludert alle 
forannevnte automatiske maskiner, maskiner 
og apparater som opererer i nettverk. 
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Klasse:35 Alle typer annonse- og reklamevirksomhet, 
særlig på fjernsyn, radio og i blader; 
annonsering og reklame ved hjelp av 
reklamemateriell, markedsføring, profesjonell 
bedrifts- og organisatorisk 
prosjektorganisasjon; sponsorvirksomhet i 
form av reklame; sponsorvirksomhet i form av 
bedriftskonsultasjoner, inkludert arrangering 
og ledelse av markedsføringsarrangementer 
og/eller markedsføringsprosjekter, 
administrative og kontorfunksjoner for 
bedrifter, foretak og klubber; bedriftsledelse; 
franchisetjenester for turnéarrangører, nemlig 
kommersiell og profesjonell bedriftsrådgivning 
innen planlegging, organisering og ledelse av 
turneringer og fritidsaktiviteter; databasert 
filadministrasjon, nemlig for 
kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner som letter 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler; annonse- og reklamevirksomhet på 
Internett, for andre; auksjonsvirksomhet, 
inkludert på Internett; utleie av automatiske 
maskiner; databasetjenester, nemlig 
innsamling, lagring, oppdatering og 
analysering av data og annen informasjon og 
bilder, for andre; databehandling for andre; 
utleie av automatiske maskiner, apparater og 
utstyr for varer og tjenester (automatiske 
salgsautomater); teknisk administrasjon og 
organisasjonskonsultasjon med hensyn til 
tilveiebringelse av veddemål, sjansespill og 
premiespill. 

Klasse:36 Monetær virksomhet; 
kundekontoadministrasjon i forbindelse med 
veddemål og andre sjansespill og premiespill 
(opptatt i klasse 36); veksling av penger, 
online bankvirksomhet, finansiell 
sponsorvirksomhet. 

Klasse:41 Tilveiebringelse av underholdningstjenster; 
underholdningsvirksomhet; arrangering og 
ledelse av alle slags spill, inklusiv premiespill 
og sjansespill, og av veddemål og lotterier, 
loddtrekninger, nettverksspill, tombolaer og 
andre premiespill; mottakelse av veddemål; 
live underholdningstjenester; drift av 
jackpotsystemer; drift av veddekontorer, 
bingohaller og lotterikontorer, og av 
spilleetablissementer og spillehaller; 
organisering av bookmakervirksomhet, 
veddemålskontorer og sportsarrangementer; 
tjenester i forbindelse med lotterier, veddemål 
og premiespill, nemlig kommersiell 
organisasjon av spillfellesskap; mottakelse og 
utstedelse av lodd, veddemålsslipper og 
tombolalodd, inkludert online; operasjon av 
avhentingssteder for lotterier, for andre, 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill, premiespill og sportsveddemål; 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill og premiespill via 
telekommunikasjon; spill på Internett; 
presentasjon av liveopptredener, 
telefonveddemål; ledelse av lotterier, 
veddemål og/eller premiespill på Internett; 
organisering, arrangering og ledelse av 
veddemål og gambling, særlig i forbindelse 
med sportsarrangementer, og planlegging og 
utvikling av kurs i nasjonale og internasjonale 
aksjemarkeder; ledelse av lotterier, veddemål 
og tombolaer, drift av lotteri-, spill- og 
tippefellesskap og veddemål; arrangering av 
veddemål og lotterier, nemlig sluttføring av 
veddemål for alle regionale, nasjonale og 
internasjonale arrangementer; sjansespill, 
premiespill og veddemål, alle tilveiebrakt 
online fra databaser eller fra Internett; online 
spillvirksomhet; datapublisering (utarbeidelse 

av publikasjoner ved bruk av datamaskiner), 
nemlig for veddemålsslipper; radio- og 
fjernsynsproduksjon; annonsering, arrangering 
og ledelse av veddeløpslotterier, 
sportsveddemål og lotterier; innsamling, 
overføring, organisering og tilveiebringelse av 
veddemål og gambling; installasjon og drift av 
salgs- og vekslingskontorer og godkjennelse 
av veddemål og spillvirksomhet; priser; utleie 
av veddemålsterminaler, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, gamblingmaskiner, 
spillmaskiner, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, og sjansespill 
og/eller veddemålsspill innspilt på visuelle 
databærere. 

Klasse:42 Utvikling av automatiske maskiner, 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; 
teknisk konsulentvirksomhet innen bruk av 
automatiske maskiner, datamaskiner, 
databehandlingsutstyr; dataprogrammering; 
utvikling av dataprogramvare, særlig 
kundeadministrasjons- og 
underholdningsapplikasjoner; utvikling av 
sektorspesifikk dataprogramvare, særlig for 
bookmakervirksomhet, veddeløpsbaner, 
organiserere av sportsarrangementer, lotterier, 
sjansespill, premiespill, sportsbøker og andre 
veddemålssystemer; teknologiske tjenester, 
særlig tilveiebringelse av dataprogrammer 
(kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner, tilrettelegging av 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler); utleie av databehandlingsutstyr, 
inkludert med selvbetjeningsfunksjoner; 
utvikling og vedlikehold av programvare og 
plattformer for spill. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke i 
sportsetablissementer og veddemålslokaler. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271635 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201304498 
(220) Inndato: 2013.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.10 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10, 0287 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 

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: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; sengetepper; bordduker. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett.  

Klasse: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:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker.  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
Klasse:34 Fyrstikker. 
Klasse:35 Bistand i forretningsledelse; salg av de 

forannevnte varer i klasse 
14,16,21,24,25,28,29,30,32, 33 og 34. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271636 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201302514 
(220) Inndato: 2013.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.22 

one2act 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HIST KOMPETANSE AS, c/o HiST, postuttak, 7004 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Dataprogram (nedlastbar programvare) 

dataprogram for databaser; dataprogram i 
form av apper. 

Klasse:38 Tilgangstjenester til 
telekommunikasjonsnettverk; dataassistert 
sending/overføring av meldinger og bilder; 
informasjonstjenesterom tilgang til 
datanettverk/internett; kommunikasjon via 
portal for å innhente informasjon; 
kommunikasjon via dataterminaler; 
telekommunikasjon; nemlig å gi tilgang til 
distribuerende databaser; tilgang av 
telekommunikasjonstilkoblinger til et globalt 
datanettverk; tilgang til databaser 
(telekommunikasjonstjenester). 

Klasse:41 Undervisning-/utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; organisering av 
veiledning/instruksjoner; kulturvirksomhet; 
organisering av seminarer og konferanser.  

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design relatert dertil; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og 
utvikling av maskinvare og programvare.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271637 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201302527 
(220) Inndato: 2013.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.20 

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

(730) Innehaver: 
 INOM-Innovativ Omsorg i Norden AB, Surbrunnsgatan 

42 3tr., SE-SE11348 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
selskapsledelse og selskapsadministrasjon; 
kontortjenester. 
 

Klasse:37 Oppføring/anlegg av bygg; reparasjon og 
vedlikeholds virksomhet; installasjonstjenester. 
 

Klasse:41 Undervisning og utdannelse; 
opplæringsvirksomhet; sport og 
idrettsvirksomhet; 
kulturelle aktiviteter. 
 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning relatert dertil. 
 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
 

Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker; helse; 
medisinsk rehabilitering; sykepleie; 
psykiatrivirksomhet. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271638 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201301171 
(220) Inndato: 2013.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.23 

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

 Renommé Communication AS, Økern Torgvei 13 A, 
0509 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogrammer (software) innregistrert på 
databærere; dataprogrammer (software) i form 
av nedlastbar programvare. 

Klasse:38 Tilveiebringelse og drift av online forum, av 
praterom, av tilgang til databaser og til en 
portal, herunder for bl.a. å booke 
reklameplasser på kjøpesentre, 
idrettsarrangementer, messer, 
parkeringsplasser, hoteller, annonser, 
møterom, lunsjer, etc.; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et 
globalt datanettverk. 

Klasse:42 Datatjenester, herunder tilveiebringelse og drift 
av et webbasert system og online portal for 
bl.a. å booke reklameplasser på kjøpesentre, 
idrettsarrangementer, messer, 
parkeringsplasser, hoteller, annonser, 
møterom, lunsjer, etc.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271639 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201302528 
(220) Inndato: 2013.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.20 

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

(730) Innehaver: 
 INOM-Innovativ Omsorg i Norden AB, Surbrunnsgatan 

42 3tr., SE-SE11348 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
selskapsledelse og selskapsadministrasjon; 
kontortjenester. 
 

Klasse:37 Oppføring/anlegg av bygg; reparasjon og 
vedlikeholds virksomhet; installasjonstjenester. 
 

Klasse:41 Undervisning og utdannelse; 
opplæringsvirksomhet; sport og 
idrettsvirksomhet; 
kulturelle aktiviteter. 
 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning relatert dertil. 
 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 
 

Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker; helse; 
medisinsk rehabilitering; sykepleie; 
psykiatrivirksomhet. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271640 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.10.11, EM, 011258241 
(210) Søknadsnr.: 201303118 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

(730) Innehaver: 
 ADP Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, DE-

32339 ESPELKAMP, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll,livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
apparater til identifisering av databærere, 
identitetskort og kredittkort, pengesedler og 
mynter; kabelmoduler; trykte kretskort og 
kombinasjoner derav som sammensetninger 
og innretninger, alle opptatt i klasse 9; 
elektriske sammensetninger bestående av 
metallplatedeler, stansedeler og 
kombinasjoner derav (alle opptatt i klasse 9); 
elektropneumatiske og elektriske maskiner til å 
oppspore vinnende symboler eller tall; 
datamaskiner og datamaskinperiferienheter; 
databehandlingsapparater; dataprogramvare, 
særlig for veddemål og premiespill; dataspill 
(programvare); datamaskinvare, særlig 
lagringsmedia for databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; optiske datamedier; magnetiske 
medier; mekanismer for automatiske 
myntopererte og polettopererte 
underholdningsmaskiner, automatiske 
spillmaskiner, automatiske video- og 
spillmaskiner, lotteriutstyr, maskiner og 
apparater, systemer bestående derav. 

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; trykksaker, inngående i 
klasse 16, særlig hefter, bøker, kalendere, 
kort, blader, tidsskrifter, aviser; betalingskort 
og betalingsslipper for spillarrangementer, 
betalingsblokker, dokumenter, sertifikater, 
deltakersertifikater, arrangementslogger. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
elektriske spillapparater og -maskiner, og 
elektroniske spill, alle til fritidsformål og andre 
fritidsaktiviteter, særlig sport og 
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underholdningsmaskiner, inkludert 
myntopererte maskiner; spill-, underholdnings-
, fritids- og fornøyelsesmaskiner og -apparater; 
lotteri og premiespill; utstyr for lotterier, nemlig 
tromler og trekningsapparater; elektrisk og 
elektronisk utstyr og apparater for lotterier, 
loddtrekninger, tombolaer og andre 
premiespill; videospillmaskiner og -apparater; 
elektriske og elektroniske apparater og 
installasjoner for gjennomføring av bingospill, 
lotterier og premiespill for veddekontorer og 
totalisatorer; apparater, utstyr og automatiske 
maskiner for lykkespill og premiespill, med 
og/eller uten spillkomponenter; premiespill; 
elektriske og elektroniske spillinnretninger, 
annet enn de som er tilrettelagt for bruk kun 
med fjernsynsmottakere; spillkort; automatiske 
spillmaskiner, spilleautomater og/eller 
automatiske veddemaskiner til bruk i 
spillehaller eller veddekontorer og totalisatorer 
for kommersielle og ikke-kommersielle formål; 
håndholdte enheter for spilling av elektroniske 
spill; automatiske spillmaskiner; alle typer 
automatiske spill- og fornøyelsesmaskiner, 
med eller uten premieutbetalinger, som 
tilveiebringer tjenester som krever betaling, 
operert via mynter, sedler, sjetonger, 
magnetiske kort eller chip kort; inkludert alle 
forannevnte automatiske maskiner, maskiner 
og apparater som opererer i nettverk. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; alle typer annonse- og 
reklamevirksomhet, særlig på fjernsyn, radio 
og i blader; annonsering og reklame ved hjelp 
av reklamemateriell, markedsføring, 
profesjonell bedrifts- og organisatorisk 
prosjektorganisasjon; sponsorvirksomhet i 
form av reklame; sponsorvirksomhet i form av 
bedriftskonsultasjoner, inkludert arrangering 
og ledelse av markedsføringsarrangementer 
og/eller markedsføringsprosjekter, 
administrative og kontorfunksjoner for 
bedrifter, foretak og klubber; bedriftsledelse; 
franchisetjenester for turnéarrangører, nemlig 
kommersiell og profesjonell bedriftsrådgivning 
innen planlegging, organisering og ledelse av 
turneringer og fritidsaktiviteter; databasert 
filadministrasjon, nemlig for 
kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner som letter 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler; annonse- og reklamevirksomhet på 
Internett, for andre; auksjonsvirksomhet, 
inkludert på Internett; utleie av automatiske 
maskiner; databasetjenester, nemlig 
innsamling, lagring, oppdatering og 
analysering av data og annen informasjon og 
bilder, for andre; databehandling for andre; 
utleie av automatiske maskiner, apparater og 
utstyr for varer og tjenester (automatiske 
salgsautomater); teknisk administrasjon og 
organisasjonskonsultasjon med hensyn til 
tilveiebringelse av veddemål, sjansespill og 
premiespill. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; kundekontoadministrasjon i 
forbindelse med veddemål og andre 
sjansespill og premiespill (opptatt i klasse 36); 
veksling av penger, online bankvirksomhet, 
finansiell sponsorvirksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av 
underholdningstjenster; arrangering og ledelse 
av alle slags spill, inklusiv premiespill og 

sjansespill, og av veddemål og lotterier, 
loddtrekninger, nettverksspill, tombolaer og 
andre premiespill; mottakelse av veddemål; 
live underholdningstjenester; drift av 
jackpotsystemer; drift av veddekontorer, 
bingohaller og lotterikontorer, og av 
spilleetablissementer og spillehaller; 
organisering av bookmakervirksomhet, 
veddemålskontorer og sportsarrangementer; 
tjenester i forbindelse med lotterier, veddemål 
og premiespill, nemlig kommersiell 
organisasjon av spillfellesskap; mottakelse og 
utstedelse av lodd, veddemålsslipper og 
tombolalodd, inkludert online; operasjon av 
avhentingssteder for lotterier, for andre, 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill, premiespill og sportsveddemål; 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill og premiespill via 
telekommunikasjon; spill på Internett; 
presentasjon av liveopptredener, 
telefonveddemål; ledelse av lotterier, 
veddemål og/eller premiespill på Internett; 
organisering, arrangering og ledelse av 
veddemål og gambling, særlig i forbindelse 
med sportsarrangementer, og planlegging og 
utvikling av kurs i nasjonale og internasjonale 
aksjemarkeder; ledelse av lotterier, veddemål 
og tombolaer, drift av lotteri-, spill- og 
tippefellesskap og veddemål; arrangering av 
veddemål og lotterier, nemlig sluttføring av 
veddemål for alle regionale, nasjonale og 
internasjonale arrangementer; sjansespill, 
premiespill og veddemål, alle tilveiebrakt 
online fra databaser eller fra Internett; online 
spillvirksomhet; datapublisering (utarbeidelse 
av publikasjoner ved bruk av datamaskiner), 
nemlig for veddemålsslipper; radio- og 
fjernsynsproduksjon; annonsering, arrangering 
og ledelse av veddeløpslotterier, 
sportsveddemål og lotterier; innsamling, 
overføring, organisering og tilveiebringelse av 
veddemål og gambling; installasjon og drift av 
salgs- og vekslingskontorer og godkjennelse 
av veddemål og spillvirksomhet; priser; utleie 
av veddemålsterminaler, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, gamblingmaskiner, 
spillmaskiner, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, og sjansespill 
og/eller veddemålsspill innspilt på visuelle 
databærere. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av 
automatiske maskiner, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; teknisk 
konsulentvirksomhet innen bruk av 
automatiske maskiner, datamaskiner, 
databehandlingsutstyr; dataprogrammering; 
utvikling av dataprogramvare, særlig 
kundeadministrasjons- og 
underholdningsapplikasjoner; utvikling av 
sektorspesifikk dataprogramvare, særlig for 
bookmakervirksomhet, veddeløpsbaner, 
organiserere av sportsarrangementer, lotterier, 
sjansespill, premiespill, sportsbøker og andre 
veddemålssystemer; teknologiske tjenester, 
særlig tilveiebringelse av dataprogrammer 
(kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner, tilrettelegging av 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler); utleie av databehandlingsutstyr, 
inkludert med selvbetjeningsfunksjoner; 
utvikling og vedlikehold av programvare og 
plattformer for spill. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; beverting og tilbringing 
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av mat og drikke i sportsetablissementer og 
veddemålslokaler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271641 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.10.11, EM, 011258464 
(210) Søknadsnr.: 201303124 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

(730) Innehaver: 
 ADP Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, DE-

32339 ESPELKAMP, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll,livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
apparater til identifisering av databærere, 
identitetskort og kredittkort, pengesedler og 
mynter; kabelmoduler; trykte kretskort og 
kombinasjoner derav som sammensetninger 
og innretninger, alle opptatt i klasse 9; 
elektriske sammensetninger bestående av 
metallplatedeler, stansedeler og 
kombinasjoner derav (alle opptatt i klasse 9); 
elektropneumatiske og elektriske maskiner til å 
oppspore vinnende symboler eller tall; 
datamaskiner og datamaskinperiferienheter; 
databehandlingsapparater; dataprogramvare, 
særlig for veddemål og premiespill; dataspill 
(programvare); datamaskinvare, særlig 
lagringsmedia for databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; optiske datamedier; magnetiske 
medier; mekanismer for automatiske 
myntopererte og polettopererte 
underholdningsmaskiner, automatiske 
spillmaskiner, automatiske video- og 
spillmaskiner, lotteriutstyr, maskiner og 
apparater, systemer bestående derav.  

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; trykksaker, inngående i 
klasse 16, særlig hefter, bøker, kalendere, 
kort, blader, tidsskrifter, aviser; betalingskort 
og betalingsslipper for spillarrangementer, 
betalingsblokker, dokumenter, sertifikater, 
deltakersertifikater, arrangementslogger. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
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elektriske spillapparater og -maskiner, og 
elektroniske spill, alle til fritidsformål og andre 
fritidsaktiviteter, særlig sport og 
underholdningsmaskiner, inkludert 
myntopererte maskiner; spill-, underholdnings-
, fritids- og fornøyelsesmaskiner og -apparater; 
lotteri og premiespill; utstyr for lotterier, nemlig 
tromler og trekningsapparater; elektrisk og 
elektronisk utstyr og apparater for lotterier, 
loddtrekninger, tombolaer og andre 
premiespill; videospillmaskiner og -apparater; 
elektriske og elektroniske apparater og 
installasjoner for gjennomføring av bingospill, 
lotterier og premiespill for veddekontorer og 
totalisatorer; apparater, utstyr og automatiske 
maskiner for lykkespill og premiespill, med 
og/eller uten spillkomponenter; premiespill; 
elektriske og elektroniske spillinnretninger, 
annet enn de som er tilrettelagt for bruk kun 
med fjernsynsmottakere; spillkort; automatiske 
spillmaskiner, spilleautomater og/eller 
automatiske veddemaskiner til bruk i 
spillehaller eller veddekontorer og totalisatorer 
for kommersielle og ikke-kommersielle formål; 
håndholdte enheter for spilling av elektroniske 
spill; automatiske spillmaskiner; alle typer 
automatiske spill- og fornøyelsesmaskiner, 
med eller uten premieutbetalinger, som 
tilveiebringer tjenester som krever betaling, 
operert via mynter, sedler, sjetonger, 
magnetiske kort eller chip kort; inkludert alle 
forannevnte automatiske maskiner, maskiner 
og apparater som opererer i nettverk. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; alle typer annonse- og 
reklamevirksomhet, særlig på fjernsyn, radio 
og i blader; annonsering og reklame ved hjelp 
av reklamemateriell, markedsføring, 
profesjonell bedrifts- og organisatorisk 
prosjektorganisasjon; sponsorvirksomhet i 
form av reklame; sponsorvirksomhet i form av 
bedriftskonsultasjoner, inkludert arrangering 
og ledelse av markedsføringsarrangementer 
og/eller markedsføringsprosjekter, 
administrative og kontorfunksjoner for 
bedrifter, foretak og klubber; bedriftsledelse; 
franchisetjenester for turnéarrangører, nemlig 
kommersiell og profesjonell bedriftsrådgivning 
innen planlegging, organisering og ledelse av 
turneringer og fritidsaktiviteter; databasert 
filadministrasjon, nemlig for 
kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner som letter 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler; annonse- og reklamevirksomhet på 
Internett, for andre; auksjonsvirksomhet, 
inkludert på Internett; utleie av automatiske 
maskiner; databasetjenester, nemlig 
innsamling, lagring, oppdatering og 
analysering av data og annen informasjon og 
bilder, for andre; databehandling for andre; 
utleie av automatiske maskiner, apparater og 
utstyr for varer og tjenester (automatiske 
salgsautomater); teknisk administrasjon og 
organisasjonskonsultasjon med hensyn til 
tilveiebringelse av veddemål, sjansespill og 
premiespill. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; kundekontoadministrasjon i 
forbindelse med veddemål og andre 
sjansespill og premiespill (opptatt i klasse 36); 
veksling av penger, online bankvirksomhet, 
finansiell sponsorvirksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 

kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av 
underholdningstjenster; arrangering og ledelse 
av alle slags spill, inklusiv premiespill og 
sjansespill, og av veddemål og lotterier, 
loddtrekninger, nettverksspill, tombolaer og 
andre premiespill; mottakelse av veddemål; 
live underholdningstjenester; drift av 
jackpotsystemer; drift av veddekontorer, 
bingohaller og lotterikontorer, og av 
spilleetablissementer og spillehaller; 
organisering av bookmakervirksomhet, 
veddemålskontorer og sportsarrangementer; 
tjenester i forbindelse med lotterier, veddemål 
og premiespill, nemlig kommersiell 
organisasjon av spillfellesskap; mottakelse og 
utstedelse av lodd, veddemålsslipper og 
tombolalodd, inkludert online; operasjon av 
avhentingssteder for lotterier, for andre, 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill, premiespill og sportsveddemål; 
arrangering, ledelse og drift av lotterier, 
sjansespill og premiespill via 
telekommunikasjon; spill på Internett; 
presentasjon av liveopptredener, 
telefonveddemål; ledelse av lotterier, 
veddemål og/eller premiespill på Internett; 
organisering, arrangering og ledelse av 
veddemål og gambling, særlig i forbindelse 
med sportsarrangementer, og planlegging og 
utvikling av kurs i nasjonale og internasjonale 
aksjemarkeder; ledelse av lotterier, veddemål 
og tombolaer, drift av lotteri-, spill- og 
tippefellesskap og veddemål; arrangering av 
veddemål og lotterier, nemlig sluttføring av 
veddemål for alle regionale, nasjonale og 
internasjonale arrangementer; sjansespill, 
premiespill og veddemål, alle tilveiebrakt 
online fra databaser eller fra Internett; online 
spillvirksomhet; datapublisering (utarbeidelse 
av publikasjoner ved bruk av datamaskiner), 
nemlig for veddemålsslipper; radio- og 
fjernsynsproduksjon; annonsering, arrangering 
og ledelse av veddeløpslotterier, 
sportsveddemål og lotterier; innsamling, 
overføring, organisering og tilveiebringelse av 
veddemål og gambling; installasjon og drift av 
salgs- og vekslingskontorer og godkjennelse 
av veddemål og spillvirksomhet; priser; utleie 
av veddemålsterminaler, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, gamblingmaskiner, 
spillmaskiner, inkludert slike med 
selvbetjeningsfunksjoner, og sjansespill 
og/eller veddemålsspill innspilt på visuelle 
databærere. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av 
automatiske maskiner, datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; teknisk 
konsulentvirksomhet innen bruk av 
automatiske maskiner, datamaskiner, 
databehandlingsutstyr; dataprogrammering; 
utvikling av dataprogramvare, særlig 
kundeadministrasjons- og 
underholdningsapplikasjoner; utvikling av 
sektorspesifikk dataprogramvare, særlig for 
bookmakervirksomhet, veddeløpsbaner, 
organiserere av sportsarrangementer, lotterier, 
sjansespill, premiespill, sportsbøker og andre 
veddemålssystemer; teknologiske tjenester, 
særlig tilveiebringelse av dataprogrammer 
(kundeadministrasjonsapplikasjoner og 
underholdningsapplikasjoner, tilrettelegging av 
plattformuavhengig adgang via alle tekniske 
kanaler); utleie av databehandlingsutstyr, 
inkludert med selvbetjeningsfunksjoner; 
utvikling og vedlikehold av programvare og 
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plattformer for spill. 
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering; beverting og tilbringing 
av mat og drikke i sportsetablissementer og 
veddemålslokaler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271642 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201303677 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- 
LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271643 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.28, GB, 2636520 
(210) Søknadsnr.: 201303679 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Icelandic Group UK Ltd, Estate Road Number 2  South 

Humberside Industrial Estate, GB-DN312TG 
GRIMSBY, SOUTH HUMBERSIDE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Fisk, fiskefileter, fiskeskiver, frossen fisk, 
avkjølt fisk, fisk i hakket eller terningform, 
skalldyr, sjømat, reker, krabber, hummer, 
krepsdyr, mollusk, og tilberedte og delvis 
tilberedte måltider bestående av forannevnte 
produkter; matvarer bestående av fisk, 
skalldyr, sjømat, reker, krabber, hummer, 
krepsdyr og mollusk. 

Klasse:30 Sauser; ingredienser for tilberedning av 
sauser; ingredienssauser, krydrete sauser; 
sauser for marinering; sauser til bruk ved 
tilberedning av mat; sauser til fisk, skalldyr, 
reker, krabber, hummer, krepsdyr og 
mollusker; marinader; relish; 
smakstilsetninger; krydder. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271644 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.28, GB, 2636519 
(210) Søknadsnr.: 201303680 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Icelandic Group UK Ltd, Estate Road Number 2  South 

Humberside Industrial Estate, GB-DN312TG 
GRIMSBY, SOUTH HUMBERSIDE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Fisk, fiskefileter, fiskeskiver, frossen fisk, 
avkjølt fisk, fisk i hakket eller terningform, 
skalldyr, sjømat, reker, krabber, hummer, 
krepsdyr, mollusk, og tilberedte og delvis 
tilberedte måltider bestående av forannevnte 
produkter; matvarer bestående av fisk, 
skalldyr, sjømat, reker, krabber, hummer, 
krepsdyr og mollusk. 

Klasse:30 Sauser; ingredienser for tilberedning av 
sauser; ingredienssauser, krydrete sauser; 
sauser for marinering; sauser til bruk ved 
tilberedning av mat; sauser til fisk, skalldyr, 
reker, krabber, hummer, krepsdyr og 
mollusker; marinader; relish; 
smakstilsetninger; krydder. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271645 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201303684 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- 
LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271646 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201304001 
(220) Inndato: 2013.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.26 

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

(730) Innehaver: 
 Thomas Olesen Holding APS, c/o Thomas Søborg 

Olesen, Edvard Brandes Gade 3, DK-5000 ODENSE, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 NEMadvokat, Gammel Vartov Vej 2, DK-2900 

HELLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Bekledningsgjenstander, fottøy og 
hovedbekledning. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271647 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201304002 
(220) Inndato: 2013.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.26 

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

 Thomas Olesen Holding APS, c/o Thomas Søborg 
Olesen, Edvard Brandes Gade 3, DK-5000 ODENSE, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Bekledningsgjenstander, fottøy og 

hovedbekledning. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271648 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.05.01, US, 85/613,494 
(210) Søknadsnr.: 201210029 
(220) Inndato: 2012.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.25 

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

 National Oilwell Varco LP, 7909 Parkwood Circle Drive, 
US-TX77036 HOUSTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Detaljhandelstjenester med datasoftware 
tilveiebrakt via internett og andre data- og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester med datasoftware; alle 
forannevnte tjenester bare med hensyn til 
utforsking/prøveboring (exploration) og 
produksjon av olje og gass. 

Klasse:38 Elektronisk overføring av data via internett, 
globale datanettverk, trådløse nettverk og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring eller 
mottak av data; alle forannevnte tjenester bare 
med hensyn til utforsking/prøveboring 
(exploration) og produksjon av olje og gass. 

Klasse:42 Vedlikehold, reparasjon og oppdatering av 
datasoftware som brukes innen olje- og 
gassleting og olje- og gassproduksjon; 
tilveiebringelse av et nettsted med teknisk 
informasjon relatert til datasoftware som 
brukes innen olje- og gassleting og olje- og 
gassproduksjon; tekniske støttetjenester, 
nemlig, feilsøking og -retting i form av 
diagnostisering og reparasjon av 
datasoftwareproblemer for datasoftware som 
brukes innen olje- og gassleting og olje- og 
gassproduksjon; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar datasoftware som lar brukerne 
programmere, organisere og få tilgang til 
tredjeparts datasoftwareprogrammer til bruk 
innenfor olje- og gassleting og olje- og 
gassproduksjon; internettjenester, nemlig 
opprettelse av datanettverksbaserte indekser 
over informasjon, nettsteder og ressurser 
tilgjengelige på globale datanettverk for andre; 
tilveiebringelse av oppdateringer av teknisk 
informasjon for datasoftware som brukes innen 
olje- og gassleting og olje- og gassproduksjon; 
datasoftwarekonsultasjon; 
konsultasjonstjenester innen utvelgelse, 
testing, implementering og bruk av 
datahardware- og softwaresystemer for andre; 
tilveiebringelse av online, teknisk 
datasoftwareinformasjon innen olje- og 
gassleting og olje- og gassproduksjon; 
fjernovervåkingstjenester som sporer ytelsen 
av applikasjonssoftware, utfører periodisk 
vedlikehold og tilveiebringer rapporter og 
varsler vedrørende slike ytelser, forannevnte 
for software innen olje- og gassleting og olje- 
og gassproduksjon; fjernadministrerte, 
tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking og -
retting i form av diagnostisering av 
datahardware- og softwareproblemer innen 
områdene olje- og gassleting og olje- og 
gassproduksjon; alle forannevnte tjenester 
bare med hensyn til utforsking/prøveboring 
(exploration) og produksjon av olje og gass. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

(111) Reg.nr.: 271649 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201115263 
(220) Inndato: 2011.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.28 

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

 Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 
DK-2200 KØBENHAVN Ø, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(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. 
 

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. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271650 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(300) Søknadsprioritet 2012.02.14, US, 85/541,915 
(210) Søknadsnr.: 201206664 
(220) Inndato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

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

 Zenith Electronics LLC, 2000 Millbrook Drive, US-
IL60069 LINCOLNSHIRE, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datasoftwareutviklingsverktøy. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271651 
(151) Reg.dato.: 2013.08.06 
(210) Søknadsnr.: 201213866 
(220) Inndato: 2012.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.14 

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

 Europe Brands SarL, 412F, route d'Esch, LU-2086 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Sikkerhetsseter til barn, for bruk i biler; 
sikkerhetsbelter for seter i landkjøretøyer; 
sikkerhetsseler for seter i kjøretøyer; 
barnevogner og sportsvogner; trillevogner, 
paraplytriller; barnevogner, nemlig 
kombivogner; barnevogner med bærebagger; 
kalesjer og regnkalesjer til barnevogner, 
sportsvogner, trillevogner, paraplytriller og 
kombivogner for barn og spedbarn; 
regnovertrekk; overtrekk til barnevogner; 
strukturelle deler til forannevnte varer. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer 
og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; bærebagger for babyer; 
stellebagger for babyer og spedbarn; 
bærebagger til bruk i barnevogner og 
trillevogner; bæreinnretninger for babyer og 
spedbarn; bæreslynger for babyer og 
spedbarn; paraplyer; parasoller; bleiebagger; 
seler for bruk til babyer og spedbarn. 

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; senger til babyer og spedbarn; 
sprinkelsenger; reisesenger; vippestoler for 
babyer; vugger; barnekrybber; moseskurver; 
stativ og understell for barnesenger og -kurver; 
stoler og seter for babyer og barn; lekegrinder; 
gåstoler og gåstativ; puter; madrasser; 
madrasser for barnevogner, bærebagger og 
sportsvogner; trappegrinder; dørgrinder; poser 
av dun, tekstiler eller syntetisk material for 
barnevogner.  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; fotmuffer for babyer 
og spedbarn.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271652 
(151) Reg.dato.: 2013.08.07 
(210) Søknadsnr.: 201304601 
(220) Inndato: 2013.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.16 

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

(730) Innehaver: 
 General Mills Inc, Number One General Mills 

Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsake;, geleer, syltetøy, kompotter; 
egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; fruktbasert snackmat. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271653 
(151) Reg.dato.: 2013.08.07 
(210) Søknadsnr.: 201304602 
(220) Inndato: 2013.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.16 

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

(730) Innehaver: 
 General Mills Inc, Number One General Mills 

Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; ferdigpakkede dehydrerte poteter; 
fruktbasert snackmat; grønnsakbaserte 
proteinprodukter med baconsmak; 
ferdigpakkede forretter eller tilbehør til 
hovedretter bestående hovedsakelig av 
poteter; og ferdigpakkede hovedretter eller 
middagsretter med en base av poteter med 
krydder- og/eller sausblandinger. 

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; 
kakemiks; glasurmiks; mikser og blandinger for 
å lage bakervarer; browniemiks; småkakemiks; 
paideigmiks; glasurer; spiselige 
kakedekorasjoner; ferdigpakkede nudelbasert 
mikser eller blandinger for tilbehør til 
hovedretter; ferdigpakkede hovedretter eller 
middager eller tilbehør for samme med en 
base av enten korn, ris eller pasta; kjeksmiks; 
pannekake- og vaffelmiks; risbaserte eller 
pastabaserte blandinger for å lage tilbehør til 
hovedretter eller middagsretter; og kornbasert 
ferdigpakket snackmat. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271654 
(151) Reg.dato.: 2013.08.07 
(210) Søknadsnr.: 201304604 
(220) Inndato: 2013.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.16 

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

(730) Innehaver: 
 EGET HJEM AS, Konsul Schjeldrups v. 6 B, 0286 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271655 
(151) Reg.dato.: 2013.08.07 
(210) Søknadsnr.: 201304587 
(220) Inndato: 2013.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.15 

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

(730) Innehaver: 
 JPRT Förvaltning AB, c/o Bröderna Severin AB, Box 

66, SE-65103 TÖREBODA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE-65103 
KARLSTAD, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Kjøkkenmaskiner, elektriske. 
Klasse:10 Smokker, narresmokker, tåteflasker; smokker 

for tåteflasker; lukkeanordning for tåteflasker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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(111) Reg.nr.: 271656 
(151) Reg.dato.: 2013.08.07 
(210) Søknadsnr.: 201304015 
(220) Inndato: 2013.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.02 

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

 NLY Scandinavia AB, Box 690, SE-50315 BORÅS, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer 
og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.08.12 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
(111) Int.reg.nr: 0161842 
(151) Int.reg.dato: 1952.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201207083 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NINO Vertriebs GmbH, Bentheimer Strasse 118b, DE-

48529 NORDHORN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags. 

Klasse:23 Yarns and threads. 
Klasse:24 Covers, curtains, flags, fabrics, knitted fabric, 

felt. 
Klasse:27 Carpets, mats, linoleum, oilcloth. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0948976A 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201309418 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists in the fanciful name DOU UOD in 

stylized capital letters placed on two levels; DOU is 
placed on the upper level and UOD is placed on the 
lower level. 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetics for the body, sun protection 

preparations, toothpaste, deodorants for 
personal use, shampoos and hair lotions, 
lipsticks, perfumes, soaps, soaps for personal 
use, tanning preparations, essential oils, oils 
for massage, cosmetic creams, baby lotions, 
baby oils with the exception of products for 
children. 

Klasse:18 Athletic bags, clutch bags, bags, bags in 
leather and imitation of leather, bags for 
carrying; babies, beach bags, waist packs, 
vanity cases (not fitted), schoolbags, satchels, 
bags for campers, travel bags, school 
backpacks, gentlemen's handbags, trunks, 
travel bags and backpacks, umbrellas, canes, 
goods of leather and imitations of leather 
namely document wallets and children's 
rucksacks, parasols, business card cases, 
purses not of precious metal; key cases, 
leather ware with the exception of products for 
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children. 
Klasse:25 Belts for clothing, shoes, footwear, slippers, 

headgear, clothing for men, women and 
children, namely smocks for children, 
bandanas, bathrobes, sweat shirts, Bermuda 
shorts, brassieres, coats, ties, dresses, ear 
muffs, gloves, jackets, jeans, sweaters, 
trousers, camisoles, underpants and boxers, 
polo shirts, pullovers, shirts, scarves, skirts, T-
shirts, socks, beach clothes, namely bathing 
suits, swimming trunks, underwear, nightwear, 
rainwear, clothing for skiing, clothing for 
cycling, clothing for golf, clothing for baseball, 
clothing for spinning, clothing for running and 
for fitness not included in other classes, 
snowboard boots, shoes for spinning, 
gymnastic shoes, football shoes, sports 
underwear, body warmers, wristbands 
(clothing), headbands, sweatbands, sports 
hats and caps for golf, baseball and sports in 
general with the exception of products for 
children. 

 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
 Overdratt fra int. reg. nr. 0948976 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1040348 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201303602 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

L. ERICKSON U.S.A. 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Finest Accessories Inc, 349 East Third Street 
North Bend, US-WA98045, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:26 Hair ornaments and accessories, namely head 

bands, pony tail holders, clips and barrettes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1040519 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201303603 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

L. ERICKSON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Finest Accessories Inc, 349 East Third Street 
North Bend, US-WA98045, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:26 Hair ornaments and accessories, namely, 

head bands, pony tail holders, clips and 
barrettes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1047223 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201205506 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Igor Maratovych Gasaenko, vul. Sviatoshynska, 6, kv. 
126, UA-03115 KIEV, Ukraina 
 
Oleg Anatoliyovych Krystiuk, vul. V. Getmana, 22-b, kv. 
19, UA-03058 KIEV, Ukraina 

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

photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances 
for preserving foodstuffs; adhesives used in 
industry. 

Klasse:2 Preservatives against rust and against 
deterioration of wood; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. 

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), file-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; compact discs (read-
only memory); computer keyboards; computer 
operating programs, recorded; computer 
peripheral devices; computer programmes 
(programs), recorded; data processing 
apparatus; disk drives (for computers); 
interfaces (for computers); laptop computers; 
notebook computers; smart cards (integrated 
circuit cards); computer hardware; computer 
software; computer accessories; computer 
systems. 

Klasse:37 Installation services, maintenance and repair 
of computers. 

Klasse:42 Computer programming; computer rental; 
computer software design; computer system 
design; computer systems analysis; 
consultancy in the field of computer hardware; 
conversion of data or documents from physical 
to electronic media; creating and maintaining 
Web sites for others; duplication of computer 
programs; installation of computer software; 
maintenance of computer software; recovery 
of computer data; updating of computer 
software; design and development of computer 
hardware and software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1069699A 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201309419 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Cosmetics, make-up and beauty care, namely 
non-medicated skin care preparations including 
foundation, primer, loose and pressed powder, 
blush, highlighter, bronzer, eye shadow, colored 
eye cream, eye liner, eye pencils, mascara, 
eyebrow pencils, lip color, lipstick, lip gloss, lip 
base, lip pencils, and lip balm, make-up 
removers including soaps, lotions, liquids, and 
creams, and facial lotions, hair care 
preparations and products, including hairspray, 
hair tonic, hair gel, sculpting and texturizing 
cream, shampoo, cleanser, conditioner, leave-in 
conditioner, hair mask, hair coloring 
preparations, hair relaxers, hair conditioning 
sprays, hair repair treatments, hair oil, hair 
lotions, and hair removal products such as 
waxes and creams; nail care preparations, 
including artificial nails and nail tips, acrylic 
powder, nail glue, acrylic liquid, and nail care 
products including nail color, nail base coat, nail 
strengthener, nail top coat, nail saving 
preparations, cuticle oil, and cuticle lotions; non- 
medicated toiletries including lotions, creams, 
deodorant, medicated and non-medicated 
soaps for face and body, facial massaging and 
cleansing products, bath products including 
bath oil, bath and shower gel, bubble bath, bath 
crystals, bath salt, body scrub, body butter, and 
fragrance sprays for the body, foot sprays, 
pedicure soaking and scrubbing products, and 
perfumes and cosmetic items for animals 
including pet shampoo, and pet odor removers. 

Klasse:5 Organic and inorganic compounds for the 
promotion of health in humans and other 
animals, including: vitamins, minerals, and 
nutrients; food and drugs intended to 
supplement diet and nutrition, including: fiber, 
fatty acids, organic acids, ammo acids, 
antioxidants, proteins, prohormones, enzymes, 
probiotics, and thermogenics; plant and plant 
extract-based substances for use in herbal and 
botanical medicine, medical herbalism, 
herbology and phytotherapy; chemical 
substances for use in the diagnosis, cure, 
treatment, and prevention of diseases, 
including: pharmaceuticals, medications, and 
drugs; substances which when absorbed by a 
living organism alter one or more mental and 
bodily functions including: stimulants and 
psychostimulants, depressants and sedatives, 
and anti-depressants, whether naturally or 
artificially derived, and bioceuticals or 
substances useful in cell and tissue growth, 
regeneration, development, maintenance, and 
disease and degradation prevention. 

 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1069699 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1069818 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201303607 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Morée, CH-6850 
MENDRISIO, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soap; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1080297 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201107456 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Han Tide Biomedical Corp, 1F, No. 40, Jialing St., 

Cianjhen District, TW-080656 KAOHSIUNG CITY, 
Taiwan 

(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Essential oils; beauty masks; skin whitening 

creams; cosmetic kits; cosmetics; perfume; 
shampoo; cosmetic preparations for skin care; 
sunscreen preparations; anti-wrinkle creams. 

Klasse:35 Import-export agencies; sales promotion for 
others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1086745 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201303609 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Morée, CH-6850 
MENDRISIO, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations; soap; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions; retail store 
services for clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, jewelry and bags; online retail 
store services for clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, jewelry and bags. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1089567 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201110709 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.29, EM, 009410457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jula AB, Box 363, SE-53224 SKARA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; magnetic data carriers; 
recordable discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines; data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; bicycle helmets; 
protective helmets; ships' batteries. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; grills; camping kitchen ranges; 
camping lanterns; camping showers; bike 
lamps; parts and fittings for the aforesaid 
goods included in this class. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by air or 
water; boat trailers; ships' supports; roof top 
carriers; upholstery; special baskets for cycles; 
bike bags; repair outfits for inner tubes; 
rearview mirrors for bicycles; bicycle pumps; 
bike racks; covers for boats. 

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:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics; camping furniture; camping chairs; 
ships furnishings; ships' chairs. 

Klasse:22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other 
classes); padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics); raw fibrous 
textile materials. 

Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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29 
 

(111) Int.reg.nr: 1101816 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201200040 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.01.05 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.13, SE, 2011/04205 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADD1 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Consol AB, Box 2094, SE-43102 MÖLNDAL, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Plasters, materials for dressings; contact lens 
cleaning preparations; cleaning fluids for 
contact lenses and glasses; pharmaceutical 
brines; cleaning, disinfection and wetting 
preparations; ophthalmic and ophthalmological 
preparations; pharmaceutical preparations for 
the care, treatment and prevention of eye 
disorders; eye wash solutions; artificial tears; 
ophthalmic and ophthalmological eye drops; 
preparations for eye care; eye drops; 
preparations for eye disorders; preparations for 
treatment of dry eyes; preparations to aid the 
restoration of a natural tear film and to 
moisturize the eyes; nasal sprays; hydrated 
chloral for pharmaceutical purposes; lotions, 
capsules, acids, magnesium and sodium 
bicarbonate for pharmaceutical purposes. 

Klasse:9 Optical apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for measuring, signaling and 
checking (surveillance); diaphragms for 
scientific apparatus; lenses, contact lenses, 
glasses, sunglasses; frames and cases for 
glasses and sunglasses; containers for contact 
lenses; eyewear; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1110421 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201203507 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2011.09.06, EM, 010243046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cryptzone Group AB, Box 113, SE-53222 SKARA, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Education services relating to data security. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1110704 
(151) Int.reg.dato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201203563 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.14, DE, 30 2011 032 

375.5/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tipper Tie Technopak GmbH, Otto-Hahn-Strasse 5, 
DE-21509 GLINDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Hoppers (included in this class) and containers 

of metal, also with transport, stirring, 
measuring and/or heating functionalities; 
nozzles of metal; tubes, rods (included in this 
class), flanges, clamps, rings, screws, metal 
sheets, valves (not for machines); ironmongery 
and small items of metal hardware. 

Klasse:7 Electromechanical apparatus for the 
production and/or preparation of food; 
machines for cutting, mincing, brushing, 
pressing, blending, emulsifying, homogenizing, 
dispersing of paste-like masses, heating 
and/or evacuating, also with cooking and/or 
cooling functionalities; washing apparatus, 
washing machines and installations consisting 
essentially thereof; conveying apparatus, 
machines and installations consisting 
essentially thereof, also with detection, dosing, 
and/or separation functionalities; meat 
choppers; fleshing machines; machines for 
cutting up meat and installations consisting 
essentially thereof; brushes (parts of 
machines); packaging and/or filling machines; 
machine tables; hoods (parts of machines); 
pneumatic drives and controls for machines; 
sifting installations, sieves (machines or parts 
of machines). 

Klasse:9 Dosing devices; scales, also with blending 
and/or stirring functionalities; switches, in 
particular proximity switches. 

Klasse:11 Apparatus and installations for cooking as well 
as appropriate, adapted containers; cooling 
installations and machines; autoclaves; 
apparatus for sterilizing and/or disinfecting and 
installations consisting essentially thereof; 
sinks; wash basins (parts of sanitary 
installations), taps; fans (climatisation). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1111446 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201203683 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer 
Landstrasse 100, DE-60318 FRANKFURT AM MAIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical products; medicines; 

preparations for health care; medical products 
for dermatology. 

Klasse:10 Medical instruments and apparatus. 
Klasse:16 Books, newspapers, periodicals, magazines, 

pamphlets, publications, printed matter, 
instructional and teaching material (except 
apparatus), stationery. 

Klasse:35 Advertising. 
Klasse:41 Publication of periodicals, books, newspapers 

and printed matter for information purposes; 
arranging of seminars, conference, 
congresses, talks, colloquiums and 
workshops; scientific training and further 
training for doctors, further training events for 
doctors. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1115678 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201205487 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Treston OY, Sorakatu 1, FI-20730 ÅBO, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; Goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed covers; table covers. 

Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1117338 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201206185 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.11, LI, 16211 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, LI-9494 
SCHAAN, Liechtenstein 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Apparatus, tools and instruments used in 

dentistry, namely dental registration devices, 
dental furnaces, artificial teeth, instruments for 
the application of dental products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1117340 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201206187 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.10.19, LI, 16192 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, LI-9494 
SCHAAN, Liechtenstein 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Apparatus, tools and instruments used in 

dentistry, namely dental registration devices, 
artificial teeth, crowns and bridges. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1117342 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201206188 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JÉWÉRET Verkoopmaatschappij BV, Schelluinsestraat 
41, NL-4203NK GORINCHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam-

generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilation and water supply and sanitary 
installations including bath, washing, shower 
and toilet installations and equipment bath 
tubs and bath linings, wash-hand basins, 
flushing apparatus, showers, toilets, water 
closets, water closet bowls and seats, bidets, 
taps (faucets) and mixer taps for water pipes, 
water pipes forming part of sanitary 
installations and other similar sanitary 
installations and equipment and; parts and 
fittings for the above goods included in this 
class; shower enclosures; bath cubicles, toilet 
cubicles and other similar sanitary cubicles not 
of metal or predominantly of metal. 

Klasse:19 Metallic construction materials and 
transportable structures, not of metal or 
predominantly of metal, including panels, 
sheets, wall sections and other similar 
materials for building washing rooms, bathing 
rooms, showers, toilets and other similar 
sanitary rooms; partitions, not of metal or all 
predominantly of metal, for sanitary rooms; 
rigid pipes and water pipes, not of metal, for 
sanitary rooms; rigid pipes and water pipes, 
not of metal; wall and ceiling boards and 
panels of wood products or plastic, panelling, 
not of metal; glass; floors and floor parts, not 
of metal; non-metallic wall and floor tiles; non 
metallic flooring; flooring wood. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; bathroom 
furniture, parts and accessories therefor 
included in this class; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of 
plastics; partitions of wood for furniture; 
furniture not of metal; furniture for wash-hand 
basins. 

Klasse:27 Laminate and other floor coverings. 
Klasse:28 Playthings and toys for (play) gardens, toys 

and sporting articles for indoors. 
Klasse:31 Unsawn timber. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1117807 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201206466 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.11, EM, 010410751 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FP-Pigments OY, Ahventie 4A 21-22, FI-02170 ESBO, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Chemicals and chemical preparations for use in 
the manufacture of pigments; chemicals and 
chemical preparations for use in the 
manufacture of paints, coatings, paper, carton 
board, plastics and printing inks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1117813 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201206469 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.01.16, EM, 10562635 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORGA·PLUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH, Am 
Palmberg 9, DE-23923 SCHÖNBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Office requisites (except furniture). 
Klasse:20 Mirrors, picture frames. 
Klasse:42 Consultancy services for office interior design; 

construction drafting and consultancy with 
regard to construction engineering. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1121233 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201302108 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

DISCOVERY 2020 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mexpo International Inc, 2671 Mc Cone Avenue, US-
CA94545 HAYWARD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Latex and vinyl examination gloves for medical 

use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1124663 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201208473 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2011.09.21, US, 85427747 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actian Corporation, 500 Arguello Street, Suite 200, US-
CA94063 REDWOOD CITY, USA 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer software for software application 
development, for developing and executing a 
business rules engine, for use in business 
decision making, for business rules 
management, for monitoring and aggregating 
data from multiple sources and applying rules 
to discover patterns and trends in the data, for 
triggering responses to predefined conditions 
and events, for processing, filing, organization, 
modification, research, recalling and analysis 
of data and data statistics, and for executing 
local or remote application software. 

Klasse:42 Providing online non-downloadable software 
for software application development, for 
developing and executing a business rules 
engine, for use in business decision making, 
for business rules management, for monitoring 
and aggregating data from multiple sources 
and applying rules to discover patterns and 
trends in the data, for triggering responses to 
predefined conditions and events, for 
processing, filing, organization, modification, 
research, recalling and analysis of data and 
data statistics, and for executing local or 
remote application software. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1133300 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201211777 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.01 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.10, DK, VR 2012 01443 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word Graintec written in 

capital letters with a stylized grain ear containing a 
Danish flag to the top right of the word. 

(730) Innehaver: 
 Graintec A/S, Enghavevej 40, DK-7100 VEJLE, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services, all of the for mentioned services 
originating from Denmark. 

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, all of the for mentioned services 
originating from Denmark. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1133694 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201211836 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Avincis Nission Critical Services Ltd, 400 Capability 

Green, GB-LU13AE BEDFORDSHIRE LUTON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Apparatus for locomotion by air. 
Klasse:16 Paper; paper articles; stationery; printed 

matter; publications; books; magazines; 
periodicals; calendars; posters; photographs. 

Klasse:35 Commercial or industrial management 
assistance, business management, business 
administration, office functions, document 
reproduction, public relations, drawing up of 
statements of accounts. 

Klasse:36 Insurance; financial transactions; monetary 
transaction services; real estate affairs. 

Klasse:37 Aircraft maintenance and repair services. 
Klasse:39 Transport; travel arrangement; transport 

services, in particular public passenger 
transport, air ambulance services; refloating of 
ships, salvage of ships, packaging and storage 
of goods; travel arrangement, delivery of spare 
parts for aircraft, air transportation, air taxi 
services. 

Klasse:41 Education; providing of training; providing 
amusement services; 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 computer hardware and 
software. 

Klasse:45 Security for airline passengers, inspection of 
baggage and travellers for security purposes; 
personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; 
security services for the protection of property 
and persons, namely, civil protection services; 
providing reconnaissance and surveillance 
services with the aim of preventing natural 
disasters in coasts and forests. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1137740 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201213297 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.09, EM, 010713378 
(540) Gjengivelse av merket: 

KNAUF INSULATION 
QUICKSEAL 

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

 Knauf Insulation Holding GmbH, Am Bahnhof 7, DE-
97346 IPHOFEN, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:17 Packing, stopping and insulating materials; 

sealants and adhesives for insulating and 
sealing; sealants for joints. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic); elastomeric 
and cementitious sealants for filling cracks and 
plugging gaps; sealants in the nature of 
coatings (other than paints). 

Klasse:37 Building construction; building sealing; 
installation of insulating and sealing materials 
in buildings, roofs and structures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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34 
 

(111) Int.reg.nr: 1142952 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201300339 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.08, IT, MI2012C008051 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording GANCIA in special 

script, contained in a rectangular profile partially 
superimposed to an irregular figure, all in colors gold, 
white, pantone 289C, pantone 200C. 

(730) Innehaver: 
 Flli Gancia & C SpA, Corso Libertà, 66, IT-14053 

CANELLI (AT), Italia 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
Klasse:35 Retail sales services, on behalf of third parties, 

that are provided by all means, including 
internet, in connection to the following 
products: beers, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, alcoholic 
beverages except beers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1142990 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201300343 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.23, GB, 2618578 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avon Products Inc, World Headquarters, 777 Third 
Avenue, US-NY10017 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body 
and beauty care preparations; powders, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; 
cosmetic suntan preparations; soaps; shower 
and bath preparations; beauty masks; talcum 
powder; nail polish; nail polish remover; enamel 
for nails; false nails; adhesives for cosmetic 
purposes; cosmetics; eye make-up remover, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip 
liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; 
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool 
for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the 
hair; preparations for cleaning the teeth; 
shaving and aftershave preparations; perfumes, 
fragrances, toilet waters, eau de Cologne; 
deodorants and anti-perspirants for personal 
use; essential oils (cosmetic); 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: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1143296 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201300390 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.23, EM, 010752194 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 King.Com Ltd, 125/14 The Strand, MT-GZR 1027 
GZIRA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer software; computer games; 
computer game software; downloadable 
software. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; all of the 
aforementioned excluding goods made from 
furs, animal skins, hides, leather or imitations 
of these materials. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; Electronic 
games services, including provision of 
computer games on line or by means of a 
global computer network; Providing interactive 
multi-player computer games via the internet 
and electronic communication networks; 
publishing of computer game software and 
video games software; providing on-line 
computer games. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1143312 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201300393 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 M de Maquina - Sistemas Industriais Lda, Av D Afonso 

Henriques, 1196 - Sala 606, PT-4450-012 
MATOSINHOS, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer programs; equipment for treating 

data and computers; computer software, 
namely, water management systems. 

Klasse:42 Creation and development of computer 
software; leasing of software for water 
management; updating of computer software 
for water management systems; creation 
[design] of computer software for water 
management systems; installation of computer 
software for water management systems; 
maintenance computer software for water 
management systems; computer programming 
for water management systems; consultancy 
in computer software, relating to computer 
software for water management systems; 
scientific and technological services as well as 
related development and research services; 
industrial research and analysis services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1143871 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201300626 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.08, US, 85620108 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word WHISPBAR in stylized 
lettering centered below a curved line. 

(730) Innehaver: 
 Yakima Products Inc, 15025 S.W. Koll Parkway, US-

OR97006 BEAVERTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 All-purpose automobile racks and related 

equipment, namely, automobile racks for carrying 
all types of sports equipment, including bicycles, 
skis, sailboards, surfboards, canoes, kayaks, rafts 
and small boats; automobile racks for carrying 
luggage, merchandise, home furnishings, lumber, 
equipment and tools; parts, fittings and component 
parts for automobile racks, namely, cross bars, foot 
braces, mounting pads, roof pads, brackets, 
fairings, hitches, straps, anti-theft locks and 
security cables; cargo boxes and baskets, 
removable cargo bags and nets for vehicles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1143902 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201300631 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pedax GmbH, Industriestr. 10 A, DE-54634 BITBURG, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Machines and machine tools; motors and 

engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except 
for land vehicles); conveyor machines; 
computer-controlled machines for the 
processing of round bars or wire-based 
materials, of reinforcing bars and other iron-wire 
products; bending machines; straightening 
machines; machines for tension equalisation; 
apparatus and machines for cutting and 
trimming bar materials; shearing machines; 
bundling machines and apparatus for straight or 
bent bar materials; belts for conveyors; 
automatic bending machines; automatic 
straightening machines; robots for industrial 
purposes; bobbins; machines for unwinding 
coils; industrial robots for handling workpieces; 
automatic rotary straightening machines; 
feeding magazines for bars or wire, being parts 
of machines; automatic bar feeding magazines, 
being parts of machines; bending machines for 
reinforced steel and lines for single and/or 
multiple bending; removal devices for 
straightened bars and rods, being parts of 
machines; removal devices for straightening 
machines and apparatus; electromechanical 
machines for use in technical industry, the 
construction industry and the chemical industry, 
and auxiliary equipment; machines for the 
processing of reinforced steel; machines for 
bending and straightening reinforced steel rods; 
mechanical shears for sheets and plates of 
metal, flat steel, profiled steels and reinforced 
steel rods; parts and accessories, not included 
in other classes, for the aforesaid machines and 
apparatus. 

Klasse:8 Hand-operated shears for sheets and plates of 
metal, flat steel, profiled steels and reinforced 
steel rods. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1143903 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201300632 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pedax GmbH, Industriestr. 10 A, DE-54634 BITBURG, 
Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Machines and machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except 
for land vehicles); conveyor machines; 
computer-controlled machines for the 
processing of round bars or wire-based 
materials, of reinforcing bars and other iron-wire 
products; bending machines; straightening 
machines; machines for tension equalisation; 
apparatus and machines for cutting and 
trimming bar materials; shearing machines; 
bundling machines and apparatus for straight or 
bent bar materials; belts for conveyors; 
automatic bending machines; automatic 
straightening machines; robots for industrial 
purposes; bobbins; machines for unwinding 
coils; industrial robots for handling workpieces; 
automatic rotary straightening machines; 
feeding magazines for bars or wire, being parts 
of machines; automatic bar feeding magazines, 
being parts of machines; bending machines for 
reinforced steel and lines for single and/or 
multiple bending; removal devices for 
straightened bars and rods, being parts of 
machines; removal devices for straightening 
machines and apparatus; electromechanical 
machines for use in technical industry, the 
construction industry and the chemical industry, 
and auxiliary equipment; machines for the 
processing of reinforced steel; machines for 
bending and straightening reinforced steel rods; 
mechanical shears for sheets and plates of 
metal, flat steel, profiled steels and reinforced 
steel rods; parts and accessories, not included 
in other classes, for the aforesaid machines and 
apparatus. 

Klasse:8 Hand-operated shears for sheets and plates of 
metal, flat steel, profiled steels and reinforced 
steel rods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1144257 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201300693 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MIA Spólka zoo, ul. Kwiatowa 3, PL-30-437 KRAKÓW, 

Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:20 Shop furniture, magazine racks, counters, 
cabinets, shelves, cases of shelves, 
countertops, tables, newspaper display stands, 
product stands, stands for displaying products, 
furniture accessories, merchandise racks. 

Klasse:35 Grouping of various products carried out for 
third parties to allow 
the purchaser view them conveniently and to 
buy them at shop furniture wholesalers' 
outlets, including such items as magazine 
racks, counters, cabinets, shelves, cases of 
shelves, countertops, tables, newspaper 
display stands; advertising, public relations, 
marketing including marking of products, 
multimedia agency services including 
advertising for companies and products, layout 
services for advertising purposes; 
consulting on commercial activities, and 
market analyses. 

Klasse:42 Design of shop furniture and product display 
equipment, graphic design of visual 
identification systems, architecture and interior 
design services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1144289 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201300695 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.02, ES, 3.050.943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Codorniu SA, Casa Codorniu s/n, ES-08770  SANT 
SADURNI D'ANOIA (BARCELONA), Spania 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages, except beers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1144377 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201300702 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.28, AD, 11144871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller-Str. 18, 

DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Extruded and pelletised or otherwise 

manufactured or processed vegetable and 
potato products for snacks; roasted, dried, 
salted, spiced, coated and processed nuts, 
cashew kernels, pistachios, almonds, peanuts, 
coconuts (dried); preserved, dried, and cooked 
fruits and vegetables; seaweed extracts for 
food; crystallized ginger. 

Klasse:30 Extruded and pelletised or otherwise 
manufactured or processed tapioca, manioc, 
rice, maize, wheat or other cereal products 
and ginger products being confectionery and 
jelly fruits for snacks; savoury biscuits and 
pretzels; muesli bars, mainly consisting of 
cereals, containing nuts, dried fruits, 
processed cereal grains; chocolate and 
chocolate products; sauces. 

Klasse:31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachios, 
almonds, peanuts and seeds; algae for human 
consumption. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1144379 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201300704 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.23, EM, 11285566 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller-Str. 18, 
DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Extruded and pelletised or otherwise 
manufactured or processed vegetable and 
potato products for snacks; roasted, dried, 
salted, spiced, coated and processed nuts, 
cashew nuts, pistachio nuts, almonds, 
peanuts, coconut (desiccated); preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; 
seaweed extracts for food; crystallized ginger. 

Klasse:30 Extruded and pelletised or otherwise 
manufactured or processed tapioca, manioc, 
rice, maize, wheat or other cereal products 
and ginger products as confectionery and fruit 
jellies for snacks; savoury biscuits and lye 
bakery products; muesli bars, mainly 
consisting of cereals, containing nuts, dried 
fruits, processed cereal grains; chocolate, 
chocolate goods; sauces. 

Klasse:31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio 
nuts, almonds, peanuts and seeds; algae for 
human consumption. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1150408 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201302967 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.18, CH, 57454/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Scorbal SA, Route de la Comba 7, CH-1680 ROMONT, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Remote controlled-vehicles other than toys, spare 

parts for remote-controlled vehicles; drones. 
Klasse:28 Games, toys; remote-controlled vehicles (toys), 

spare parts for remote-controlled vehicles (toys); 
trailers for remote-controlled vehicles. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; direct mail 
advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples); presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
business management and organization 
consultancy; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; on-line 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on all communication media; 
publication of advertising texts; rental of 
advertising space; dissemination of 
advertisements; providing of professional business 
know-how (franchising). 

Klasse:37 Assembly, maintenance and repair of remote-
controlled vehicles, remote controls and scale 
models. 

Klasse:41 Educational services; training; entertainment; 
sporting and cultural activities; information relating 
to entertainment or education; providing recreation 
facilities; videotape film production; photography 
services; organization of competitions (education 
or entertainment); organization and conducting of 
conferences or congresses; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
game services provided on-line from a computer 
network; publication of electronic books and 
journals on-line; organization of sports 
competitions; organization of races for remote-
controlled vehicles; training relating to piloting of 
remote-controlled vehicles. 

Klasse:42 Research and development of new products for 
others, particularly of remote-controlled vehicles 
and accessories for remote-controlled vehicles; 
remote-controlled vehicle roadworthiness testing; 
provision of professional technical know-how 

(franchising). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1151689 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201303488 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.04, EM, 011013951 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The symbol is in blue and orange and is followed by the 

text "VG SCIENTA". 
(730) Innehaver: 

 VG Scienta AB, Box 15120, SE-75015 UPPSALA, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vacuum gauges, vacuum measuring 

instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus and instruments for 
physics, geophysical apparatus, instruments 
for diagnosis [for scientific use], checking 
[supervision] instruments; metering apparatus, 
instruments for surveying physical data; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
computer software development tools; physical 
analysing apparatus [other than for medical 
use], spectrometers; radiation-measuring 
instruments, nuclear detectors for detecting 
radiation particles, actinometers; radiation 
sensing apparatus; photo electron 
spectroscopy analyzers [not for medical 
purposes], electrical test apparatus; test 
equipment for electronic apparatus. 

Klasse:42 Research relating to physics; research into 
new products; research services related to 
instrument vacuum systems, electricity and 
radiation in this class; research in the field of 
physics; research and development for others; 
research and development services included 
in this class; research laboratories; physics 
research; industrial analysis and research 
services; scientific and industrial research; 
scientific consultancy; scientific advisory 
services; scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
product research and development included in 
this class; engineering consultancy relating to 
testing; industrial testing included in this class; 
quality control testing; laboratory services for 
analytical testing; testing of apparatus; 
technical testing services; conducting industrial 
tests; scientific testing services; calibration 
services for medical devices, medical 
research. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1151704 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201303491 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.11, FR, 12 3 926 300 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The VO mark consists of the initials of the VIACCESS 

company and its subsidiary ORCA Interactive Ltd. 
(730) Innehaver: 

 Viaccess, Les Collines de l'Arche, Tour Opéra C , FR-
92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus for sending, recording, transmission 

or reproduction of sound or images; data 
processing apparatus, computers, satellites, 
telecommunications transmitters, telephones, 
display screens, audiovisual equipment, 
telecommunication devices; transmitting and 
receiving apparatus for radio and television 
broadcasting and for long-distance 
transmission; television apparatus, television 
monitors; digital data transmitting and/or 
receiving apparatus; antennas, electric and 
data transmission cables; radio relay cables; 
devices for encoding and decoding images 
and sound; terminals providing access to 
several media; computer, data communication 
and telephone terminals, especially for 
accessing global telecommunication networks 
(the Internet) or private access networks 
(intranets); computer terminals; video on 
demand (VOD) streaming software; video 
servers, software for live broadcasting of 
images, sounds, films, videos, information, 
data; so-called "middleware" software for 
converting, transmitting and disseminating 
data, sounds, images; software, software 
packages; decoder boxes; printed circuit 
boards, smart cards, electronic circuit cards, 
electronic identification cards, electronic cards 
for image processing; apparatus for receiving 
and processing encoded signals (decoders), 
access cards and key cards for use with 
decoders (smart cards), electronic decoders, 
digital decoders, digital decoders for television; 
apparatus and instruments for recording, 
transmission, reproduction, storage, 
encryption, decryption, transformation and 
processing of sound or images; access 
devices and access control devices for data 
processing apparatus. 

Klasse:38 Telecommunications, transmission and 
reception of data, signals, information 
processed by a computer or 
telecommunication apparatus and instruments; 
transmission of data in databases; secure data 
transmission servicescommunication via 
computer terminals, transmission of 
information by data transmission, transmission 
of information by data transmission accessible 
by access code or via terminals; transmission 
of information by satellite; transmission of 

messages, encoded images and sounds; data 
transmission services, particularly packet 
transmission of information and images, 
multimedia data transmission services; 
messaging and e-mail and computer services, 
electronic dissemination of information, 
especially for global communications networks 
(Internet) or private or restricted-access 
networks; provision of access to a global 
computer network; provision of 
telecommunication connections to a global 
computer network, provision of access to 
search engines; services for connecting to the 
Internet or to local networks, provision of 
access to the Internet or to local networks, 
Internet address routing and filtering services; 
providing Internet access via portals; rental of 
telecommunication apparatus and installations; 
videophone services; communication services 
by telephone, radio, radiotelephone, telegraph, 
as well as by all remote data processing 
means, via interactive videography, and 
particularly via computer terminals or 
peripherals or electronic and/or digital 
equipment, by videophone, video telephony; 
rental of access time to a database server 
center; broadcasting of radio and television 
programs; dissemination of information and 
programs via radio, television, cable, terrestrial 
broadcast, satellite and the Internet; 
broadcasting of radio and television programs; 
broadcasting (transmission) of television 
programs by means of telecommunications 
and computer broadband, cable networks, 
fiber-optic networks; providing access to 
computer networks; providing access to a 
bundle of television channels by computer 
networks, cable networks, fiber-optic networks; 
providing access to video on demand (VOD) 
services; on-line retransmission of television 
broadcasts and programs; downloading 
services for audio-video content, particularly 
videos on demand (VID); distribution 
(transmission) of television channels via the 
Internet, cable networks, fiber-optic networks; 
distribution (transmission) of audio and video 
content via terminals connected to the Internet 
and for the end user; providing secure access 
to pay TV channels; providing access by 
computer and via communication networks, 
including the Internet, databases, texts, 
electronic documents, audiovisual information 
and television programs; technical consultancy 
in the field of telecommunications and 
broadcasting; technical consulting and advice 
in the field of telecommunications and 
broadcasting. 

Klasse:42 Sechnical assistance services for the 
operation and supervision of computer 
networks; research in telecommunications and 
broadcasting, consulting and technical advice 
in the field of computers; design (development) 
of computer systems, telecommunications and 
broadcasting systems; maintenance and 
updating of a telecommunication and 
broadcasting network search engine; design of 
computer networks and telecommunications; 
Design and development of computer systems 
and broadcasting systems; establishment and 
maintenance of broadcasting networks; 
support services (advice) and computer 
engineers work, video transmission and 
communication and broadcasting networks; 
design (development) of encryption, decryption 
and access control systems for television and 
broadcast programs, as well as all types of 
information transmission. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152314 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201303796 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.19, DE, 30 2012 049 

562.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152332 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201303799 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.28, GB, 2644040 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bodywise (UK) Ltd, 14 Lower Court Road, Lower 
Almondsbury, GB-BS324DX BRISTOL, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cleansing wipes; baby wipes; facial wipes, pads 

and tissues; pre-moistened wipes for sanitary 
and cosmetic purposes; cleansing tissues and 
towels; cotton wool for cosmetic purposes; 
cosmetics; shampoos and conditioners; baby 
shampoo, baby lotion, baby oil, baby shampoo 
mousse; baby bath preparations (non-
medicated); balms (other than for medical use); 
massage creams and oils. 

Klasse:5 Sanitary and hygiene articles; sanitary towels 
and tampons, panty liners; absorbent sanitary 
articles, incontinence napkins and pads; pads 
(breast-nursing); cotton wool; wipes; 
impregnated antiseptic and medical wipes; 
wipes for use in relation to feminine hygiene; 
cleaning tissues for hygienic purposes; diapers 
(babies napkins); disposable diapers and 
nappies of cellulose and paper. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1152333 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201303800 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fuji Jukogyo KK (also trading as Fuji Heavy Industries 
Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-ku, JP-
160-8316 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Automobiles and their parts and fittings; 

aircraft and their parts and fittings. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152347 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201303802 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLIM 'N LIFT SHEER SECRET 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thane International Inc, 78-140 Calle Tampico, US-
CA92253 LA QUINTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Boleros; crop tops; shapewear, namely, 

shrugs, boleros, sweaters, crop tops; shrugs; 
sweaters. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152362 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201303806 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.10, SE, 2012/05208 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wunderkraut Holding SA, 121, avenue de la 
Faïencerie, LU-1511 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data-processing equipment and computers; 

software media allowing placement, 
management and dissemination of information 
(including text, images and sound) via 
electronic channels (both the Internet and 
intranets); computer software. 

Klasse:35 Advertising; advertising and business 
management consulting services; business 
management; business administration; office 
functions. 

Klasse:38 Telecommunications; telecommunications 
services for the transmission of text, images 
and sound via the Internet. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publication of 
educational books; arranging of seminars; 
publication of the editorial content of sites 
accessible via a global computer network. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design, 
development, installation, hosting and 
maintenance of software; design, development 
and hosting of computers; creating, designing 
and maintaining Web sites; design and 
development of computer hardware and 
software; design, maintenance and updating of 
a telecommunications network search engine; 
design services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1152372 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201303807 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of stylized English letters DIVILEY 
which has no any significance to the designated goods, 
and has no any geographic indications; on the left of 
DIVILEY, is a design composed of a circle on the top, and 
a stylized bird with a feather separated into three beneath 
and surrounding the circle. 

(730) Innehaver: 
 Guangdong Winpard Industry Co Ltd, Silian Industrial 

Area, Xiashan, Chaonan District, CN- SHANTOU, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 School bags; pocket wallets; shopping bags; 

handbags; travelling bags; briefcases; trunks 
[luggage]; umbrellas; straps of leather [saddlery]; 
backpacks. 

Klasse:25 Shoes; clothing; sports shoes; gloves [clothing]; 
girdles; knitwear [clothing]; sports jerseys; tee 
shirts; hosiery; children clothes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152387 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201303808 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vitalograph Ltd, Maids Moreton House, Maids Moreton, 
GB-MK181SW BUCKINGHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer programs; electronic apparatus and 

instruments for testing and measuring 
physiological functions; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, all included in this class. 

Klasse:10 In vivo apparatus for sensing and displaying 
parameters of the medical condition of 
patients. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152391 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201303809 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.10, EM, 011175569 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hakbijl BV, Chroomstraat 10, NL-8211AS LELYSTAD, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

Klasse:21 Glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware (not 
included in other classes); glass containers, 
painted glassware; crystal glassware, cut and 
uncut; works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; drinking glasses; blown glass, 
decorative glass objects, and glassware for the 
hotel and restaurant industry; bottle glass and 
decorative glass and household glassware, 
tableware of glass; vases made of glass; 
glassware to be used in combination with 
carriers of wood or metal; sheet glassware. 

Klasse:35 Publicity; wholesale an retail services with 
respect to furniture, mirrors, picture frames, 
glassware, painted glassware, crystal 
glassware, cut and uncut, works of art, of 
glass, drinking glasses, blown glass, 
decorative glass objects, and glassware for the 
hotel and restaurant industry, bottle glass and 
decorative glass and household glassware, 
tableware of glass, vases made of glass, sheet 
glassware, all the aforementioned goods partly 
of glass, partly of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of 
plastics, products made partly of glass, 
glassware, painted glassware, crystal 
glassware, cut and uncut, works of art, of 
glass, drinking glasses, blown glass, 
decorative glass objects, and glassware for the 
hotel and restaurant industry, bottle glass and 
decorative glass and household glassware, 
tableware of glass, vases made of glass, sheet 
glassware, all the aforementioned goods partly 
of glass, partly of plastics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1152401 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201303811 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.06, EM, 011020617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-
Gasse 8-12, AT-1100 WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data-processing equipment and computers; 

downloadable computer programmes; 
memories for data processing equipment; 
computer software. 

Klasse:35 Collating of data in computer databases. 
Klasse:38 Providing access to a worldwide computer 

network; leasing of access time to global 
computer networks; providing access to 
computer databases. 

Klasse:42 Design and development of computer 
hardware and software; updating of computer 
software; rental of computer software; 
computer rental; software design services; 
conversion of computer programs and data. 

Klasse:45 Licensing of computer software. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152417 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201303813 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.02, US, 85694184 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sunesis Pharmaceuticals Inc, Suite 400 395 Oyster 
Point Blvd, US-CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for the treatment 

of tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152418 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201303814 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.10, CN, 11334273 

2012.08.10, CN, 11334568 
2012.08.10, CN, 1134128 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the artistic typefaces and a figure; 

the artistic typefaces which has nine English letters: G, 
R, E, A, T, V, I, E, W letters in order. 

(730) Innehaver: 
 Greatview Beijing Trading Co Ltd, 14 Jiuxianqiao Road, 

Chaoyang District, CN-100015 BEIJING, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Sheaf-binding machines; bottle filling 
machines; wrapping machines; packing 
machines; sealing machines for industrial 
purposes; filling machines; bottle stoppering 
machines; bottle sealing machines; bottle 
capping machines. 

Klasse:16 Paper; cardboard; cardboard articles; packing 
paper; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; boxes of cardboard or 
paper; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; bottle wrappers of cardboard or 
paper; plastic film for wrapping; viscose sheets 
for wrapping. 

Klasse:20 Containers, not of metal [storage, transport]; 
packaging containers of plastic; stoppers, not 
of metal; closures, not of metal, for containers; 
sealing caps not of metal; bottle caps, not of 
metal. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152425 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201303816 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CD Projekt SA, ul. Jagiellonska 74, PL-03-301 
WARSZAWA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer programs for designing of video 

games, not on optic and magnetic carriers, 
destined for specialized customers from 
computer sector. 

Klasse:42 Designing and production of computer 
programs; installation of computer programs; 
updating of computer programs; computer 
programming services; copying of computer 
programs; maintenance services of computer 
programs; lending services of computer 
programs; leasing services of computer 
programs; advice services in relation to 
computer hardware and software; designing of 
computer systems. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

(111) Int.reg.nr: 1152451 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201303818 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.03, IT, RM2013C000023 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 C & T SrL, Via della Scienza, 16, IT-36100 VICENZA 

(VI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152472 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201303820 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.12.18, BX, 1260062 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Schweppes International Ltd, 7 Albemarle Street, GB-
W1S4HQ LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Beers; mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1152479 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201303821 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.10, BX, 1252604 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Koninklijke Philips Electronics NV, High Tech Campus 5, 
NL-5656AE EINDHOVEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Electric apparatus, machines and articles for 

domestic use for processing or preparation of food; 
electric apparatus, machines and articles for 
cutting, slicing, rasping, scraping, shredding and 
mincing, including food processors, blenders, 
mixers, hand mixers, stick blender, fruit presses 
and juicers, and apparatus that combine all or 
several functions of the afore-mentioned 
apparatus. 

Klasse:11 Electric cooking machines and devices for food 
preparation for domestic use, including electric 
grills, toasters, sandwich makers, sandwich 
toasters, fryers, electric cookers, steamers (for 
food preparation), rice cookers, ovens and 
microwaves, and apparatus that combine all or 
several functions of the afore-mentioned 
apparatus. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metals or gold-plated or silver-plated); 
glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152493 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201303822 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.13, GB, 2628293 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jean-Eric Vergne, 31 Felsted, GB-MK78FD MILTON 

KEYNES, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Key rings (trinkets or fobs), statuettes of 
precious metals, charms (jewellery); clocks 
and watches, chronometrical instruments; 
jewellery; cuff links, tie pins, tie clips. 

Klasse:25 Clothes, shoes, hats, belts (clothing), gloves 
(clothing), scarves, ties. 

Klasse:35 Retail services connected with the sale of key 
rings, statuettes of precious metal, charms, 
clocks and watches, chronometrical 
instruments, jewellery, cuff links, tie pins, tie 
clips, clothes, shoes, hats, belts (clothing), 
gloves (clothing), scarves, ties; presentation of 
goods on communication media for retail 
purposes; on-line advertising on a computer 
network. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1152494 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201303823 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG, Albert-
Bassermann-Strasse 28, DE-68782 BRÜHL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Machines for the process and manufacturing 

industries, for the chemical and petrochemical 
industries, process engineering, plastic 
processing and metalworking; machines for 
raw material extraction, for oil and natural gas 
extraction, conveyance, processing and 
transport; packaging machines. 

Klasse:9 Control devices and control systems for the 
safe operation of machines as well as of 
cableways, elevators, escalators, and fun 
rides; controls and control systems for the safe 
operation of conveyor installations and 
assembly systems; measuring, signalling and 
checking (supervision) instruments; electrical 
devices for the control and closed-loop control 
of automation processes; non-safety-related 
and safety-related (inherent error-free) 
memory-programmable and wiring-
programmable (hardwired) controls, 
programmable electronic control systems; 
automation, protection and monitoring systems 
for processing engineering and industrial 
installations and machines. 

Klasse:42 Development of safety-related and non-safety-
related controls and of software for 
programming safety-related and non-safety-
related controls; development of automation, 
protection and monitoring systems for process 
engineering and industrial installations; 
technological consultancy with regard to the 
analysis and solution of safety-related 
automation tasks; technological consultancy in 
the field of safety-related and non-safety-
related automation solutions as well as 
planning and implementation thereof; 
technological consultancy and support with 
regard to the technical inspection of safety-
related automation solutions; technological 
integration of safety-related and non-safety-
related controls into process control and field 
systems; scientific and industrial research in 
the field of safety-related and non-safety-
related controls, and the programming and 
integration thereof. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152502 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201303824 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.15, DK, VA 2012 01356 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 InfoCare Denmark A/S, Ved Klædebo 12, DK-2970 
HØRSHOLM, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Building construction, repair; installation services; 

computer hardware installation and repair; TV, 
video, phone, tablet, computer hardware and 
audio device repair and maintenance; installation, 
repair and maintenance of hardware for computer 
networks and Internet access; maintenance and 
repair of hardware to radio systems and networks; 
maintenance and repair of hardware to 
telecommunications networks, including 
apparatus, and instruments. 

Klasse:38 Telecommunications; providing user access to 
portals on the Internet; telecommunication 
services provided via Internet platforms and 
Internet portals. 

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; design of Web 
portals; hosting Web portals; design and hosting of 
Web portals; consultancy in the field of 
programming and development of e-business 
portals; programming of software for Internet 
portals, chat rooms, chat lines and Internet forums; 
technological computer consultancy services; 
technological computer hardware and computer 
software consultancy; consultancy in the field of 
computer system integration; consultancy relating 
to the maintenance of computer software; 
consultancy relating to the updating of computer 
software; technical consultancy relating to the 
application and use of computer software; 
technological consultancy in connection with 
hardware and software for connection to, 
management of, operating and using computer 
networks; consultancy and information services 
relating to information technology, information 
technology architecture and infrastructure and 
computer system integration; computer software 
installation, maintenance and repair; computer 
software support services; troubleshooting of 
computer software problems (technical support); 
configuration of computer networks by software; 
provision of computer programs on data networks; 
technical design and planning of 
telecommunications networks; technological 
consultancy in the field of cloud computing 
networks and applications; technological electronic 
data back-up and data storage services; 
installation and repair of computer software; 
maintenance of computer software; maintenance 
and repair of software for telecommunications 
networks, including apparatus, and instruments. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1152504 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201303826 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.27, GB, 2636203 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peter Constantine Markos Nomikos, c/o WP 
Thompson, Coopers Building, Church Street, GB-
L13AB LIVERPOOL, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Beer, ale and lager. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152530 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201303828 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.18, DE, 302012025717.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASCADA 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Opel Special Vehicles GmbH, Mainzer Strasse (Adam 

Opel AG - M55), DE-65428 RÜSSELSHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Passenger motor vehicles, their parts and spare 
parts, included in this class. 

Klasse:27 Foot mats for vehicles. 
Klasse:28 Games and playthings, sporting articles, toy cars, 

model cars, plush toys, teddy bears, electronic 
games (including video games), except as 
accessory apparatus for television sets; playing 
cards; flying discs (frisbees), footballs, 
basketballs, softballs; all aforesaid goods included 
in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1152644 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201303855 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.14, EM, 011486248 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tvoli Holding AB, Primusgatan 112, SE-11267 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Advertising and commercial information 

services, via the internet; providing and rental 
of advertising space on the internet; audience 
rating determination for radio and television 
broadcasts. 

Klasse:38 Transmission of radio and television programs; 
broadcasting of programs via the internet; 
streaming of video material on the internet; 
streaming of audio material on the internet; 
video on demand transmissions; interactive 
television and radio broadcasting. 

Klasse:41 Production of television programs; television 
and radio entertainment services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1152672 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201303858 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.13, EM, 011187358 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1153722 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201304112 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.13, GB, 2628292 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jean-Eric Vergne, 31 Felsted, GB-MK78FD MILTON 

KEYNES, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Key rings (trinkets or fobs), statuettes of 
precious metals, charms (jewellery); clocks 
and watches, chronometrical instruments; 
jewellery; cuff links, tie pins, tie clips. 

Klasse:25 Clothes, shoes, hats, belts (clothing), gloves 
(clothing), scarves, ties. 

Klasse:35 Retail services connected with the sale of key 
rings, statuettes of precious metal, charms, 
clocks and watches, chronometrical 
instruments, jewellery, cuff links, tie pins, tie 
clips, clothes, shoes, hats, belts (clothing), 
gloves (clothing), scarves, ties; presentation of 
goods on communication media for retail 
purposes; on-line advertising on a computer 
network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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(111) Int.reg.nr: 1154378 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201304392 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2012.12.20, IT, MI2012C011914 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er 

et  
kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an irregular figure containing a 

series of graphic elements; in the upper part of this 
figure, there is the wording Gancia in special script, 
contained in a rectangular imprint partially 
superimposed to an irregular figure. 

(730) Innehaver: 
 Flli Gancia & C SpA, Corso Libertà, 66, IT-14053 

CANELLI (AT), Italia 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.08.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.08.12 
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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.: 270402 
(210) Søknadsnr.: 201301061 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.04.29 

(540) Gjengivelse av merket 

SKYLANDERS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 
Klasse:9 Audio- og videoopptak i alle media med 

programmer for barn; audiobøker på området 
barns videospill; audiobøker i form av noveller; 
kortspill med radiofrekvensindikasjonschips 
eller -merker (RFID) innbygd i kortene; 
mobiltelefondeksler; ladere for batterier; 
computerspillkassetter; computerspilldisker; 
computerspillsoftware; computerspillsoftware 
og tilhørende instruksjonsmanualer solgt 
sammen som en enhet; computerspillsoftware 
nedlastbar fra et globalt computernettverk; 
computerspillsoftware for bruk på mobile 
telefoner og mobiltelefoner, personlige digitale 
assistenter, elektroniske organisatorer og 
elektroniske notisblokker, håndholdte 
computere, og bærbare og håndholdte digitale 
elektroniske innretninger; computermus; 
computerpenner; dekorative magneter; 
dekorative ornamenter for mobiltelefoner; 
nedlastbar computerspillsoftware; nedlastbare 
digitale media og opptak, nemlig lyd, bilder, 
tekst, informasjon, signaler eller software som 
er nødvendig for å lese, se, lytte til eller 
intersamhandle med elektroniske, digitale, 
audio, video eller multimediabøker på området 
underholdning for barn; nedlastbare 
elektroniske spill via internett og trådløse 
innretninger; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner, nemlig litteratur og faglitteratur 
på området underholdning for barn; 
nedlastbare filmer og fjernsynsshow med 
underholdning for barn; elektroniske 
publikasjoner, nemlig noveller og serier med 
litteraturbøker og korte historier med scener og 
karakterer basert på videospill innspilt på 
computermedia; briller, nemlig solbriller, 
brilleglass og oftalmiske rammer og futteraler 
dertil; frontplater for videospillkonsoller for bruk 
med eksterne monitorer; tilpassede plastfilmer 
også kalt hud for å dekke og beskytte 
elektroniske apparater, nemlig MP3 spillere, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, digitale 
kameraer, globale posisjoneringssystemer og 
personlige digitale assistenter; headsets for 
spill for bruk til å spille videospill; interaktive 
videospill med en kassett eller DVD solgt som 
en enhet med en 
radiofrekvensindikasjonschipsleser (RFID); 
interaktive videospillprogrammer; spillefilmer 
og filmer for fjernsyn med underholdning for 
barn; musematter; 
radiofrekvensidentifikasjonschipslesere 
(RFID); svømmebriller; svømmemasker; USB 
minnepinner, ikke innspilte; videodisker med 
film og fjernsynsshow med underholdning for 
barn.  

 

Klasse:16 Selvklebende notisblokker; applikasjoner i 
form av dekaler; kunst- og håndtverksleiresett; 
kunst- og håndtverksmalesett; skolestartutstyr, 
nemlig samlepermer, notatbøker, dagbøker, 
penner, blyanter og futteraler; samlepermer; 
blanke dagbøker; bokmerker; bøker; 
kalendere; cellofanpapir; kritt; svamper; barns 
aktivitetsbøker; bøker for barn; interaktive 
undervisningsbøker for barn; klistremerker og 
veggmalerier for barn; samlekort; malebøker; 
tegneseriehefter; stifter for korktavler; 
tegnekritt; skrivebordsunderlag; 
skrivebordssett; staffelier; oppslagsverk; 
mapper; innrammede kunsttrykk; gaveposer; 
gaveinnpakningspapir; lim for papirvarer eller 
for husholdningsbruk; grafiske noveller; 
takkekort; guidebøker; invitasjonskort; bøker 
med vittigheter; lunsjposer av papir; kart; 
tusjpenner; servietter; notisblokker; 
notatbøker; romaner; organisatorer for 
skrivesaker; maleskrin og -koster; malekoster; 
papirskilt; matpapir; navneskilt av papir; 
papirservietter; papirmerkelapper for 
bekledning; papirkuvertbrikker; papirvarer; 
papirduker; partyornamenter av papir; 
passholdere; penn- og blyantpennaler; penn- 
og blyantpennaler og -skrin; blyanter; penner; 
personlige organisatorer; postkort; plakater; 
punger for skriveinstrumenter; trykte 
instruksjonsmanualer og strategiguider på 
området computerspill og leker; trykte 
invitasjoner; trykksaker, nemlig romaner og 
serier med litterære bøker og korte fortellinger 
med scener og karakterer basert på videospill; 
knappenåler for barnelek; 
spørrekonkurransebøker; sett med skoleutstyr 
inneholdende forskjellige kombinasjoner av 
utvalgt skoleutstyr, nemlig skriveredskaper, 
penner, blyanter, mekaniske blyanter, 
viskelær, tusjpenner, tegnestifter, 
markeringspenner, mapper, notisblokker, 
vinkelmålere av papir, papirklips, 
blyantspissere, grep til skriveredskaper, lim; 
tegneblokker; papirhandlervarer; skrivepapir 
og konvolutter; klistremerkealbumer; 
klistremerker; tavler med lett påsetning av 
materiale og tørr utviskning; 
strategihåndbøker; midlertidige tatoveringer; 
visittkort.  

 
Klasse:25 Klær for barn og babyer, nemlig jumpere, 

kjeledresser (nattøy), pyjamaser, lekedrakter, 
samt klesplagg i ett stykke; 
bekledningsgjenstander, nemlig fottøy for 
idrettsfolk, store, mønstrede tørkler, baseball-
luer, badetøy, luer av ull, belter (bekledning), 
støvler, kostymer for bruk i barns 
utkledningslek, fliesstopper, slippers (flip 
flops), fottøy, hansker, Halloweenkostymer, 
luer, hatter, capser, hodeplagg, hettegensere, 
trikotasje, barneklær, tepper til å bære babyer 
i, jakker, leggvarmere, votter og 
ermebeskyttere, nattkjoler, nattskjorter, 
pyjamaser, bukser, ponchoer, regnstøvler, 
regnfrakker, regnjakker, regntøy, rober, skjerf, 
skjorter, sko, nattbukser, nattøy, jakker, 
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 slippere, sokker, treningsgensere, badetøy, 
termisk undertøy, topper, t-skjorter, undertøy, 
badesko, tepper i form av tepper med ermer til 
å bære, ermelinninger; Halloweenkostymer; 
badehetter; badedrakter. 

Klasse:28 Spill og leker, nemlig actionfigurer; 
actionfigurer og tilbehør dertil; actionfigurer 
med radiofrekvensidentifikasjonschips eller -
merker (RFID); underholdningsinnretninger, 
nemlig hoppehus i form av en oppblåst pute i 
en underholdningsspillmaskin med en oppblåst 
struktur; underholdningsparkattraksjoner; 
videospillmaskiner med kran; 
videospillmaskiner; videospill; ballonger; 
baseballtrær; baseballhansker; baseballer; 
baseballkurver; basketballer; badeleker; 
batteridrevne actionleker; strandballer; 
sittesekkdukker (bean bag dolls); brettspill; 
boblehodedukker (bobble head dolls); kortspill 
som bruker radiofrekvensidentifikasjonschips 
eller -merker (RFID) inne i kortet for å spille 
elektroniske spill andre enn slike for bruk med 
en ekstern skjerm eller monitor; kortspill; esker 
for actionfigurer; sjakkspillsett; sjakkspill; 
julesokker; juletreornamenter og dekorasjoner; 
myntstyrte videospill; samlelekefigurerer; 
samlelekefigurer med 
radiofrekvensidentifikasjonschips eller -merker 
(RFID); samlespilldeler; samlelekefigurer; 
samlelekefigurer med 
radiofrekvensidentifikasjonschips eller -merker 
(RFID); byggeleker; kostymemasker; sett til å 
dekorere egg; elektriske actionleker; fotballer; 
håndholdte enheter for å spille videospill andre 
enn slike tilpasset bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor; håndballer; håndholdte enheter 
for å spille elektroniske videospill; oppblåsbare 
badeleker; oppblåsbare bassenger for 
fritidsbruk; oppblåsbare leker; kaleidoskoper; 
kiter; indiske brettspill; flipperspill (paddle 
boards); papirhatter for selskapsbruk; 
selvskapsleker i form av små leker; leker i form 
av kjæledyr; pinatas; flipperspill; partyhatter av 
plast; spillkort; sett med spill og tilbehør for 
bruk dermed; sett med spill for 
samlelekefigurer; leker av plysj; beskyttende 
bæreesker og holdere spesielt tilpasset 
samlelekefigurer; beskyttende bæreesker 
spesielt tilpasset for håndholdte videospill; 
puslespill; radiostyrte lekekjøretøyer; 
lekekjøretøyer til å sitte på; rullebrett; kuler av 
glass som "sner" når man rister på dem (snow 
globes); fotballer; leker som kan klemmes på; 
enkeltstående videospillmaskiner; kosedyr; 
svømmefinner/ringer; badeflottører for 
fritidsbruk; snakkende leker; lekebanker; 
lekegodteridispensere; lekebyggesett; 
lekefigurer; lekelastebiler; lekekjøretøyer; 
samlekortspill; vannspruteleker; vannleker; 
trekk-opp leker; jojoer; spillhodetelefoner for 
bruk til å spille videospill; spillstyreenheter for 
computerspill.  

Klasse:41 Fornøyelsesparker og temaparker; 
underholdning i form av 
fornøyelsesparkattraksjoner; 
underholdningstjenester i form av 
fornøyelsesparkattraksjoner, nemlig et 
temaområde; underholdningstjenester i form 
av en fornøyelsesparkattraksjon; 
underholdningstjenester, nemlig avholdelse av 
konkurranser online; underholdningstjenester, 
nemlig organisering av sosiale spill; 
underholdningstjenester, nemlig organisering 
av sosiale spilltjenester; 
underholdningstjenester, nemlig organisering 
av sosiale spill og 
diskusjonsvirkelighetsspilltjenester; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 

av et nettsted med spill og puslespill og 
nedlastbart utskriftbart materiale i forbindelse 
dermed, nemlig utskriftbare fargesider, 
brettspill, diorama og papirhåndtverk; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av et nettsted med nedlastbare publikasjoner 
på området barns fortellinger og litterær 
karakter; underholdningstjenester, nemlig 
fremskaffelse av et nettsted for organisering, 
planlegging og utøvelse av hendelser mellom 
computerspillspillere og interesserte grupper; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av online forstørrede virkelighetsspill; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av online computerspill; 
underholdninstjenester, nemlig fremskaffelse 
av nyheter og informasjon på området 
computerspill og computeroppdatering for spill; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av online, ikke-nedlastbare virtuelle valutaer 
og gjenstander for bruk i virituelle omgivelser 
skapt for underholdningsformål; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av virtuelle omgivelser i hvilke brukerne kan 
interagere for avkoblings-, fritids- eller 
underholdningsformål; 
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av igangværende filmer og fjernsynsshow på 
området barns fortellinger og oppdiktede 
karaktererer levert via og med media i form av 
fjernsyn, kabel, satellitt, audio og video, samt 
på elektroniske måter; online elektronisk 
utgivelse av bøker og tidsskrifter; 
fremskaffelse av et nettsted med ikke-
nedlastbare publikasjoner på området barns 
fortellinger og oppdiktede karakterer; 
fremskaffelse av et nettsted for organisering, 
planlegging og ledelse av utstillinger og 
spesielle hendelser mellom 
computerspillspillere og interesserte grupper 
for underholdningsformål; fremskaffelse av et 
nettsted for organisering, planlegging og 
utførelse av hendelser mellom 
computerspillspillere og interesserte grupper; 
fremskaffelse av online nyheter og informasjon 
på området computerspill.  

(730) Innehaver: 
 Activision Publishing Inc, 3100 Ocean Park Blvd., US-

CA90405 SANTA MONICA, USA 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 British Sky Broadcasting Group Plc, Grant Way, GB-

TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 
 
Sky IP International Ltd, Grant Way, GB-TW75QD 
ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 
 
British Sky Broadcasting Ltd, 7 Centaurs Business 
Centre, Grant Way, GB-TW75QD ISLEWORTH, 
MIDDLESEX, Storbritannia 
 
Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 ZUG, 
Sveits 

 Innsigers fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.07.29 
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(111) Reg.nr.: 270970 
(210) Søknadsnr.: 201302478 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.06.17 

(540) Gjengivelse av merket 

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

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

Klasse: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. 

 

(730) Innehaver: 
 TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Pantainorasingh Manufacturer Co Ltd, 99 Moo 2, 

Tambol Galoong, Maung, TH-74000 SAMUT SAKHON, 
Thailand 

 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.08.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 270470 
(210) Søknadsnr.: 201213564 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.05.06 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:7 Motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger 
og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); rugemaskiner; 
salgsautomater. 

Klasse:42 Industriell analyse og forskning 
 

(730) Innehaver: 
 CASTOR DRILLING SOLUTION AS, Skibåsen 39, 

4636 KRISTIANSAND S, Norge 
 Innsiger: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.08.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270479 
(210) Søknadsnr.: 201301197 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.05.06 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser). 

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. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; tilveiebringelse av datastyrte 
reiseopplysninger og reservasjonstjenester; 
systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; annonsering; markedsføring av 
opplevelser og turistattraksjoner; salg av klær, 
sko og suvenirer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; rådgivnings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester for 
reiser og opplevelser; reisebyråer; 
turistinformasjonstjenester herunder 
opplysninger om priser, rutetider og 
transportmåter via et globalt nettverk; 
informasjon ved hjelp av et globalt 
datanettverk i relasjon til de forannevnte 
tjenester. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; informasjon 
vedrørende sportslige og kulturelle aktiviteter; 
informasjon vedrørende de foran nevnte 
tjenester via et globalt datanettverk. 

(730) Innehaver: 
 Suldal Vekst AS, Sandvegen 134, 4230 SAND, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
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 Innsiger: 
 Discovery Communications LLC, One Discovery Place, 

US-MD20910 SILVER SPRING, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.08.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 270481 
(210) Søknadsnr.: 201206331 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.05.06 

(540) Gjengivelse av merket 

Skandia Cup 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:41 Sportsarrangement og fotballcup. 
 

(730) Innehaver: 
 Sportsklubben Freidig, Postboks 4642 Valentinlyst, 

7451 TRONDHEIM, Norge 
 Innsiger: 
 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sveavägen 44, 

SE-10350 STOCKHOLM, Sverige 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.08.05 
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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) Reg.nr.: 270387 
(210) Søknadsnr.: 200612357 
(151) Reg.dato: 2013.04.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.04.19 

(220) Inndato: 2006.10.31 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

INFINITI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Fullmektig:  
 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, 
KANAGAWA-KEN, JP 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:12 Skip og båter samt deler og tilbehør; kjøretøyer; 

arbeidsvogner, vogntog, varebiler, 
sportskjøretøyer, busser, rekreasjonskjøretøyer 
(RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, 
gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt 
konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; tohjulede 
motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør 
hertil, kjerrer; tippevogner; skyveanordning for 
bil; trekkeanordning for bil; traktorer 
(trekkmaskiner); motorer for landkjøretøyer; 
aksler for kjøretøyer; kraftoverføring og gir for 
maskiner; støtdempere; bremseapparater; 
vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer for 
landkjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; 
selvklebende gummilapper for reparasjon av 
slanger eller dekk. 

Klasse:36 Tegning av bilulykkeforsikring, 
meglervirksomhet for utleie og salg, 
finansieringstjenester relaterte automobiler, 
nedbetalingslån, taksering av bruktbiler; alle 
forannevnte tjenester ekskluderer 
kredittkorttjenester, debetkorttjenester, og 
betalingsrelaterte tjenester.  

Klasse:39 Bilutleie, transportinformasjon, biltransport, 
båttransport, meglervirksomhet relatert til 
transport. 

 

(450) Kunngjort dato:   2013.08.12 
   

 

(111) Reg.nr.: 52516 
(210) Søknadsnr.: 65116 
(151) Reg.dato: 1958.09.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.09.16 

(220) Inndato: 1958.09.16 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

LIFE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Fullmektig:  
 ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:29 Kjøtt, fisk og vilt; syltetøy, egg, melk og 

melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 
Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker, frø, naturlige 

planter og blomster. 
Klasse:32 Fruktdrikker og fruktjuicer; saft. 
(450) Kunngjort dato:   2013.08.12 
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Slettelser, begjært av innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
(111) Reg.nr.: 270660 
(151) Reg.Dato.: 2013.05.10 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
(210) Søknadsnr.: 201206664 
(730) Søker: Zenith Electronics LLC, 2000 Millbrook 

Drive, US-IL60069 LINCOLNSHIRE, 
USA 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 1003625 
(210) Søknadsnr.: 200906350 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 145935 
(210) Søknadsnr.: 19891840 
(730) Innehaver: SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, 

2720 Tobey Drive, US-IN46219 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 147961 
(210) Søknadsnr.: 19893401 
(730) Innehaver: SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, JP- TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 158448 
(210) Søknadsnr.: 19921558 
(730) Innehaver: Société Francaise de Cosmétiques, 9-

13 Avenue Myron Herrick, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 158615 
(210) Søknadsnr.: 19922610 
(730) Innehaver: Intellectual Reserve Inc, 59 East North 

Temple Street, US-UT84150 SALT 
LAKE CITY, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 159040 
(210) Søknadsnr.: 19910320 
(730) Innehaver: Coral SpA, Corso Europa, 597, IT-

10088 VOLPIANO (TO), Italia 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 159541 
(210) Søknadsnr.: 19915900 
(730) Innehaver: Sportswear Management BV, 

Schottegatweg Oost 10, Unit 1A1, CW-, 
Curacao 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 159590 
(210) Søknadsnr.: 19924082 
(730) Innehaver: norges fibromyalgi forbund, Tollbugt. 4, 

3044 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 159803 
(210) Søknadsnr.: 19923832 
(730) Innehaver: Donghia, Inc., 485 Broadway, US-

10013NY NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 161680 
(210) Søknadsnr.: 19923833 
(730) Innehaver: Donghia, Inc., 485 Broadway, US-

10013NY NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162114 
(210) Søknadsnr.: 19930788 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 167941 
(210) Søknadsnr.: 19934993 
(730) Innehaver: Schlage Lock Company  LLC, 2720 

Tobey Drive, US-IN46219 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 170270 
(210) Søknadsnr.: 19930898 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 
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(111) Reg.nr.: 176106 
(210) Søknadsnr.: 19946143 
(730) Innehaver: Frionor Sverige AB, SE-26781 BJUV, 

Sverige 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 182021 
(210) Søknadsnr.: 19961385 
(730) Innehaver: Frionor Sverige AB, SE-26781 BJUV, 

Sverige 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 192537 
(210) Søknadsnr.: 19972785 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 209496 
(210) Søknadsnr.: 200015821 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 215257 
(210) Søknadsnr.: 200112974 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 218550 
(210) Søknadsnr.: 200208541 
(730) Innehaver: SeeYou AS, Postboks 153, 1325 

LYSAKER, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 218742 
(210) Søknadsnr.: 200209742 
(730) Innehaver: Oggi interiør og design AS, Broveien 85, 

1397 NESØYA, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219746 
(210) Søknadsnr.: 200211249 
(730) Innehaver: TrønderEnergi Elektro AS, Postboks 

9480, Sluppen, 7496 TRONDHEIM, 
Norge 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 219747 
(210) Søknadsnr.: 200211251 
(730) Innehaver: TrønderEnergi Elektro AS, Postboks 

9480, Sluppen, 7496 TRONDHEIM, 
Norge 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 220412 
(210) Søknadsnr.: 19950939 
(730) Innehaver: Viking Office Products Inc, 6600 North 

Military Trail, US-FL33496 BOCA 
RATON, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 220511 
(210) Søknadsnr.: 200301653 
(730) Innehaver: NORLED AS, Postboks 839 Sentrum, 

4004 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220534 
(210) Søknadsnr.: 200301889 
(730) Innehaver: Choice Hotels International, Inc, 1 

Choice Hotels Circle, US-MD20850 
ROCKVILLE, USA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 221910 
(210) Søknadsnr.: 200211250 
(730) Innehaver: TrønderEnergi Elektro AS, Postboks 

9480, Sluppen, 7496 TRONDHEIM, 
Norge 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 224864 
(210) Søknadsnr.: 200311888 
(730) Innehaver: SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, 

2720 Tobey Drive, US-IN46219 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 243104 
(210) Søknadsnr.: 200707534 
(730) Innehaver: SpePharm IP BV, Hogehllweg 7, NL-

1101CA AMSTERDAM ZUIDOOST, 
Nederland 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, Norge 
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(111) Reg.nr.: 249952 
(210) Søknadsnr.: 200808731 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 250872 
(210) Søknadsnr.: 200812929 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 250954 
(210) Søknadsnr.: 200900539 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251388 
(210) Søknadsnr.: 200903705 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 254338 
(210) Søknadsnr.: 200911111 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 255446 
(210) Søknadsnr.: 201000398 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 255476 
(210) Søknadsnr.: 201000934 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 255654 
(210) Søknadsnr.: 201001287 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 256107 
(210) Søknadsnr.: 201002452 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 256287 
(210) Søknadsnr.: 201002768 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 258109 
(210) Søknadsnr.: 201005262 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 258837 
(210) Søknadsnr.: 201008468 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 259096 
(210) Søknadsnr.: 201010967 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 259155 
(210) Søknadsnr.: 201010983 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 
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(111) Reg.nr.: 260199 
(210) Søknadsnr.: 200907526 
(730) Innehaver: Food for Life Baking Co Inc, 2991 East 

Doherty Street, US-CA92879 CORONA, 
USA 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 260200 
(210) Søknadsnr.: 200907527 
(730) Innehaver: Food for Life Baking Co Inc, 2991 East 

Doherty Street, US-CA92879 CORONA, 
USA 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 261105 
(210) Søknadsnr.: 201102307 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 261269 
(210) Søknadsnr.: 201103428 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 263477 
(210) Søknadsnr.: 201110596 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 263942 
(210) Søknadsnr.: 201111401 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264490 
(210) Søknadsnr.: 201113237 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 264615 
(210) Søknadsnr.: 201113467 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264761 
(210) Søknadsnr.: 201113161 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 265532 
(210) Søknadsnr.: 201200276 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 265886 
(210) Søknadsnr.: 201200017 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 266258 
(210) Søknadsnr.: 201200009 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 266668 
(210) Søknadsnr.: 201201379 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- 
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 88470 
(210) Søknadsnr.: 113204 
(730) Innehaver: SpePharm IP BV, Hogehllweg 7, NL-

1101CA AMSTERDAM ZUIDOOST, 
Nederland 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, Norge 
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(111) Reg.nr.: 89409 
(210) Søknadsnr.: 109300 
(730) Innehaver: Walther & Walther GmbH & Co, KG, 

Westfalenstrasse 2, DE-4278 HAAN, 
Tyskland 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 98940 
(210) Søknadsnr.: 19760485 
(730) Innehaver: Beef + Lamb New Zealand Ltd, Level 4, 

154 Featherston Street, NZ- 
WELLINGTON, New Zealand 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, Norge 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 201202490 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
1011936 

 Lisensgiver/ 
rettighets-
Innehaver: 

 
Emozione SrL, Via Cesare Cantù, 
1, 20123 MILANO, Italia (IT) 

 Lisenshaver: Millefiori SrL, Via Cesare Cantù, 1, 
20123 MILANO, Italia (IT) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 3 Soaps for personal use and for toilet purposes; 

perfumery; essential oils for personal use and for use 
in the manufacture of scented products; potpourris; 
fragrances. 
4 Candles. 
5 Deodorants, other than for personal use. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 11.06.2013 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(210) Søknadsnr.: 201210975 
(730) Søker: BIOWALL AS, Bjørkmyr, 7036 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 

2743 Solli, 0204 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 115062 
(210) Søknadsnr.: 19820505 
(730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, 

2601 Beltline Road, US-TX75006 
CARROLLTON, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 132060 
(210) Søknadsnr.: 19860806 
(730) Innehaver: INDUSTRIES SPORTSWEAR 

COMPANY S.P.A., Via Morimondo 
23/25, IT- MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 134058 
(210) Søknadsnr.: 19870862 
(730) Innehaver: INDUSTRIES SPORTSWEAR 

COMPANY S.P.A., Via Morimondo 
23/25, IT- MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 139641 
(210) Søknadsnr.: 19882757 
(730) Innehaver: INDUSTRIES SPORTSWEAR 

COMPANY S.P.A., Via Morimondo 
23/25, IT- MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 145935 
(210) Søknadsnr.: 19891840 
(730) Innehaver: SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, 

2720 Tobey Drive, US-IN46219 
INDIANAPOLIS, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 158291 
(210) Søknadsnr.: 19922336 
(730) Innehaver: Kia Motors Corp, 231 Yangjae-

dong, Seocho-gu, KR-137-938 
SEOUL , Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 
1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 158576 
(210) Søknadsnr.: 19915550 
(730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 8501 West 

Higgins Road, Chicago, IL 60631, 
US-, USA 

(740) Fullmektig: SGA2, BP 7525, FR-64075 PAU 
CEDEX, Frankrike 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 159040 
(210) Søknadsnr.: 19910320 
(730) Innehaver: Coral SpA, Corso Europa, 597, IT-

10088 VOLPIANO (TO), Italia 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 170270 
(210) Søknadsnr.: 19930898 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 177745 
(210) Søknadsnr.: 19956103 
(730) Innehaver: INDUSTRIES SPORTSWEAR 

COMPANY S.P.A., Via Morimondo 
23/25, IT- MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 188129 
(210) Søknadsnr.: 19972964 
(730) Innehaver: INDUSTRIES SPORTSWEAR 

COMPANY S.P.A., Via Morimondo 
23/25, IT- MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 
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(111) Reg.nr.: 192537 
(210) Søknadsnr.: 19972785 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 215257 
(210) Søknadsnr.: 200112974 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 217198 
(210) Søknadsnr.: 200110858 
(730) Innehaver: Davis Polk & Wardwell LLP, 450 

Lexington Avenue, US-NY10017 
NEW YORK, USA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 254338 
(210) Søknadsnr.: 200911111 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 258109 
(210) Søknadsnr.: 201005262 
(730) Innehaver: Samsung Electronics Co., Ltd., 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(740) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 
HEIMDAL, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 98940 
(210) Søknadsnr.: 19760485 
(730) Innehaver: Beef + Lamb New Zealand Ltd, 

Level 4, 154 Featherston Street, 
NZ- WELLINGTON, New Zealand 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, Norge 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
  
 
(111) Reg.nr.: 39824 
(210) Søknadsnr.: 48246 
(450) Reg. kunngjort: nr. 22/52 – 1952.06.03

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2012.12.14 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Sportsartikler, herunder skibindinger. 
 

(730) Innehaver: 
 Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 

HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

 Kravstiller: 
 Lillehammer Cykleklubb, Storgata 178, 2615 

LILLEHAMMER, Norge 
 Kravstiller fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS , Postboks 359 Sentrum, 

0101, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Krav om administrativ overprøving etter 

varemerkeloven § 40 er trukket tilbake. Saken er 
avsluttet ved hevning. 

  



fornyelser 2013.08.12 - 33/13

 

65 
 

Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper:   

 
88805 2023.07.31 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
0170303 2023.07.13 

 
0170420 2023.07.17 

 
0597450 2023.02.18 

 
0603836 2023.07.16 

 
0605056 2023.07.13 

 
0605240 2023.07.16 

 
0605370 2023.07.15 

 
0605535 2023.07.13 

 
0605684 2023.07.14 

 
0606047 2023.07.15 

 
0795867 2023.01.10 

 
0799919 2023.01.22 

 
0805405 2023.01.30 

 
0806821 2023.06.06 

 
0806833 2023.07.17 

 
0807275 2023.07.11 

 
0807362 2023.07.18 

 
0807450 2023.07.15 

 
0807559 2023.07.17 

 
0807593 2023.07.17 

 
0807915 2023.07.15 

 
0807976 2023.07.17 

 
0807982 2023.07.16 

0808009 2023.07.14 
 

0808028 2023.07.15 
 

0808031 2023.07.18 
 

0808098 2023.07.17 
 

0808114 2023.07.11 
 

0808239 2023.07.17 
 

0808262 2023.07.18 
 

0808275 2023.07.18 
 

0808382 2023.07.18 
 

0808406 2023.07.17 
 

0808449 2023.07.18 
 

0808481 2023.07.08 
 

0808535 2023.07.16 
 

0808564 2023.07.16 
 

0808565 2023.07.16 
 

0808566 2023.07.16 
 

0808580 2023.07.18 
 

0808604 2023.07.18 
 

0808831 2023.07.14 
 

0808850 2023.07.17 
 

0808852 2023.07.17 
 

0809041 2023.07.16 
 

0809044 2023.07.16 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0809100 2023.07.16 
 

0809189 2023.07.17 
 

0809342 2023.07.17 
 

0809393 2023.07.17 
 

0809394 2023.07.17 
 

0809397 2023.07.17 
 

0809398 2023.07.17 
 

0809400 2023.07.17 
 

0809401 2023.07.17 
 

0809497 2023.07.15 
 

0809519 2023.07.17 
 

0809521 2023.07.17 
 

0809527 2023.07.17 
 

0809528 2023.07.17 
 

0809532 2023.07.18 
 

0809635 2023.07.17 
 

0809845 2023.07.17 
 

0809853 2023.07.15 
 

0809865 2023.07.10 
 

0809871 2023.07.18 
 

0810042 2023.05.19 
 

0810166 2023.07.16 
 

0810299 2023.07.07 
 

0810374 2023.07.15 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0810438 2023.07.18 
 

0810492 2023.07.16 
 

0810790 2023.07.15 
 

0811153 2023.07.16 
 

0811379 2023.07.17 
 

0811866 2023.06.12 
 

0811870 2023.07.18 
 

0812619 2023.07.14 
 

0813045 2023.04.23 
 

0813163 2023.04.22 
 

0813316 2023.07.18 
 

0813327 2023.07.16 
 

0813677 2023.07.18 
 

0815636 2023.07.18 
 

0815637 2023.07.18 
 

0815639 2023.07.15 
 

0815986 2023.07.16 
 

0815989 2023.07.17 
 

0816322 2023.07.16 
 

0816706 2023.07.17 
 

0817191 2023.07.17 
 

0818076 2023.07.17 
 

0818332 2023.07.16 
 

0820789 2023.07.18 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0822501 2023.07.17 
 

0826038 2023.07.16 
 

0826883 2023.07.07 
 

0828571A 2023.07.16 
 

0828572A 2023.07.16 
 

0828574A 2023.07.16 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
0596973 2013.01.14 

 
0795001 2013.01.09 

 
0795014 2013.01.14 

 
0795214 2013.01.08 

 
0795743 2013.01.16 

 
0795744 2013.01.16 

 
0795880 2013.01.16 

 
0795920 2013.01.03 

 
0796067 2013.01.07 

 
0796208 2013.01.06 

 
0796218 2013.01.09 

 
0796435 2013.01.06 

 
0796449 2013.01.03 

 
0796475 2013.01.15 

 
0796562 2013.01.07 

 
0796599 2013.01.09 

 
0796600 2013.01.09 

 
0796601 2013.01.09 

 
0796667 2013.01.09 

 
0796713 2013.01.08 

 
0796716 2013.01.08 

 
0796777 2013.01.08 

 
0796879 2013.01.08 

0796898 2013.01.09 
 

0796970 2013.01.07 
 

0797028 2013.01.07 
 

0797055 2013.01.15 
 

0797091 2013.01.07 
 

0797105 2013.01.18 
 

0797113 2013.01.15 
 

0797114 2013.01.07 
 

0797131 2013.01.09 
 

0797524 2013.01.09 
 

0797576 2013.01.09 
 

0797590 2013.01.15 
 

0798024 2013.01.14 
 

0798025 2013.01.08 
 

0798238 2013.01.16 
 

0798884 2013.01.16 
 

0799317 2013.01.14 
 

0799475 2013.01.09 
 

0799676 2013.01.08 
 

0799695 2013.01.07 
 

0800002 2013.01.08 
 

0800048 2013.01.17 
 

0800095 2013.01.09 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0800327 2013.01.09 
 

0800563 2013.01.17 
 

0800624 2013.01.14 
 

0801633 2013.01.17 
 

0802987 2013.01.03 
 

0803782 2013.01.08 
 

 



slettede internasjonale registreringer 2013.08.12 - 33/13

 

71 
 

Slettede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper:   

 
0717477C 2013.01.10 

 
0871765 2013.06.27 

 
0979172 2012.11.28 

 
0979176 2012.11.28 

 
1161062 2013.07.03 
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