
  . 

 

 
 
 
nr 06/18 - 2018.02.05 NO årgang 108 ISSN 1503-4925

 
 
 
 
 

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
 Sandakerveien 64 

POSTADRESSE 
 Postboks 8160 Dep. 
 0033 Oslo 

E-POST  
 post@patentstyret.no 

TELEFON 
 +47 22 38 73 00 
  8.00-15.45 



innholdsfortegnelse og inid-koder 2018.02.05 - 06/18

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 
Internasjonale varemerkeregistreringer ............................................................................................................ 53 
Innsigelser .......................................................................................................................................................... 101 
Avgjørelser fra Klagenemnda........................................................................................................................... 102 
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ............................................... 103 
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................. 109 
Oppheving av varemerkeregistrering .............................................................................................................. 110 
Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver ......................................................................................... 111 
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................................... 112 
Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 120 
Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer ..................................................................................... 123 
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ................................................................. 124 
Fornyelser .......................................................................................................................................................... 125 
Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 128 
Ikke fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................... 131 
Slettede internasjonale registreringer ............................................................................................................. 133 
Rettelser ............................................................................................................................................................. 134 
 
 
 

 

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.: 295730 
(151) Reg.dato.: 2018.01.09 
(210) Søknadsnr.: 201708229 
(220) Inndato: 2017.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Argos Solutions AS, Dyrmyrgata 35, 3611 

KONGSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner, maskinutstyr og maskindeler til bruk i 

forbindelse med overvåkning, inspeksjon og reparasjon 
av bygningsmaterialer, herunder glass, metall, papir, 
gipsplater, finerplater, treplater og trepaneler, innenfor 
møbelindustrien og/eller bygningsindustrien. 

  Klasse 9   Kamerabaserte systemer bestående av digitale 
kameraer, SSL lyskilder (solid-state light sources), 
computere og software for billedbehandling, inklusive 
hardware og software, til bruk i forbindelse med 
overvåkning, inspeksjon og reparasjon av 
bygningsmaterialer, herunder glass, metall, papir, 
gipsplater, finerplater, treplater og trepaneler, innenfor 
møbelindustrien og/eller bygningsindustrien. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
instrumenter til bruk i forbindelse med overvåkning, 
inspeksjon og reparasjon av bygningsmaterialer, 
herunder glass, metall, papir, gipsplater, finerplater, 
treplater og trepaneler, innenfor møbelindustrien 
og/eller bygningsindustrien; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av utstyr og instrumenter til bruk i 
forbindelse med overvåkning, inspeksjon og reparasjon 
av bygningsmaterialer, herunder glass, metall, papir, 
gipsplater, finerplater, treplater og trepaneler, innenfor 
møbelindustrien og/eller bygningsindustrien. 

  Klasse 40   Fremstilling og produksjon av utstyr og instrumenter til 
bruk i forbindelse med overvåkning, inspeksjon og 
reparasjon av bygningsmaterialer, herunder glass, 
metall, papir, gipsplater, finerplater, treplater og 
trepaneler, innenfor møbelindustrien og/eller 
bygningsindustrien. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295984 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201705769 
(220) Inndato: 2017.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAFTERIET AS, Ullandhaugveien 150, 4021 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Frukt pulver; Tørket frukt. 
  Klasse 30   Fruktis på pinne; Fruktis.  
  Klasse 32   Kullsyreholdig fruktjuice; Leskedrikk uten kullsyre; 

Fruktbaserte drikkevarer; Frosne fruktdrikker; 
Fruktdrikker og fruktjuice; Sirup for drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295985 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700701 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
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ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295986 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700706 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler.  

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 295987 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700704 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 295988 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700708 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295989 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700709 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295990 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700710 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
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og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295991 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700711 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295992 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700714 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 295993 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201613746 
(220) Inndato: 2016.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Quick Car Fix AS, Vollsveien 13 D, 1366 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 
0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Verkstedtjenester for vedlikehold og reparasjon av 

motorkjøretøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295994 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201703677 
(220) Inndato: 2017.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

180FX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Diller Corporation, 10155 Reading Road, US-
OH45241 CINCINNATI, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Laminater laget overveiende av plast for bruk i 
produksjonen av benkeplater, servantbenkeplater, 
bordplater, veggpaneler og møbler. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer  (ikke av metall), nemlig 
plastlaminater i form av ark og folie, for bruk i 
byggevirksomhet og byggoppføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 295995 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201701179 
(220) Inndato: 2017.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Rikstoto Stiftelsen, Postboks 464  Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295996 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201701422 
(220) Inndato: 2017.02.03 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
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  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295997 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700647 
(220) Inndato: 2017.01.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Rikstoto Stiftelsen, Postboks 464  Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt datanettverk; 
informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 

videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk, utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295998 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709904 
(220) Inndato: 2017.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HUSE PÅ JÆREN LINEDANCERS, Tjøttavegen 104, 

4341 BRYNE, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 

sammenbringe et bredt utvalg klær, sko og yttertøy 
som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe 
disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en 
katalog, inkludert alminnelige detaljhandelstjenester 
med samme varer. 

  Klasse 36   Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast 
eiendom; Bestyrelse av leiegårder; Boligformidling 
[leiligheter]; Eiendomsmegler for fast eiendom; 
Eiendomsomsetning; Finansiell virksomhet; 
Finansieringstjenester; Forvaltning av formuer; 
Husleieinnkreving; Inkassoforretninger; Lån mot 
sikkerhet; Taksering av fast eiendom; Utlån mot pant i 
fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer 
[fast eiendom]; Utleie av landbrukseiendommer; Utleie 
av leiligheter. 

  Klasse 41   Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-
line; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Yrkesveiledning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 295999 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201712224 
(220) Inndato: 2017.09.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JFKNUDTZEN AS, Postboks 160, 1378 NESBRU, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Aud Sissel Vange, c/o JFKnudtzen AS, Postboks 160, 
1378 NESBRU, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Hydrauliske presser for metallbearbeiding; hydrauliske 

pumper; håndboremaskiner, elektriske; elektriske 
håndverktøy (ikke hånddrevet).  
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  Klasse 8   Skrunøkler; skrutrekkere, ikke elektriske; verktøy 
[manuelt drevne]; verktøybelter; verktøyholdere.  

  Klasse 9   Analog-digital-omformere; apparater for inngangs- og 
utgangssignaler, overføring og lagring av data; 
veksling, omforming, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; avstandsfølere; 
avstandssensorer; bevegelsessensorer; Datamaskiner 
for bruk innen datastyring; elektriske koblinger; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; 
elektronisk utstyr for ekstern signalkontroll; elektroniske 
strømomformere; elektroniske strømstyringer; ethernet-
kabler; ethernet-sender-/mottakerenheter; ethernet-
styreenheter; fiberoptiske kabler; Fordelingstavler 
[elektrisitet]; fotosensorer; frekvensomformere; 
kabelbeskyttelser; kabelhoder; kabler for elektrisk eller 
optisk signaloverføring; kabler for elektrisk 
signaloverføring; kabler for elektriske og optiske 
signaloverføringssystemer; kabler for optisk 
signaloverføring; kabler, elektriske; koblinger for 
elektroniske kretser; koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingstavler; ledningsklemmer [elektrisitet]; 
måleapparater og -instrumenter; måleinstrumenter; 
nivåfølere; omformere, elektriske; optiske apparater og 
instrumenter; optiske følere; Releer; roterende 
signallys; sirener; spenningsovervåkingsenheter; 
spenningstestere; strømforsterkere; strømkabler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296000 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709085 
(220) Inndato: 2017.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Functional Supply A/S, Mosedalvej 11, DK-2500 
VALBY, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 

DK-2900 HELLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikke-
medisinske), hårkrem; kremer og lotioner med 
vitaminer og mineraler; kremer og lotioner med urte- og 
planteekstrakter; badesalt; munnsprayer. 

  Klasse 5   Farmasøytiske og sanitære preparater; kosttilskudd 
(ikke til medisinsk bruk) til konsum, inkludert vitaminer 
og mineraler; plaster og forbindingsstoffer; 
energipulver; kosttilskudd (ikke til medisinsk bruk) til 
konsum og med det formål å supplere et normalt 
kosthold og til fysiologiske formål, nemlig laget av 
planter og ugressekstrakter; biopatiske produkter og 
kosttilskudd til medisinske formål, inkludert basert på 
aktive komponenter og ekstrakter av marine dyr, 
planter, marine planter, urter, frukt og grønnsaker; 
matvare- og helse- kosttilskudd (ikke til medisinske 
formål), hovedsakelig bestående av ekstrakter og 
aktive komponenter fra frukt, grønnsaker, marine 
planter, marine dyr, fisk, skalldyr og tørkede urter; 
vitamintabletter; vitaminpulver; proteinpulver; 
proteinbarer; urteekstrakter; ytelsesforbedrende 
vitamintabletter; restitusjonsøkende vitamintabletter; 
munnspray for medisinsk bruk; elektrolyttpulver; 
elektrolyttdrikke; elektrolyttløsninger; kremer og lotioner 
med vitaminer og mineraler til medisinsk bruk; kremer 
og lotioner med urte- og planteekstrakter til medisinsk 

bruk. 
  Klasse 18   Bager for sport; lommebøker. 
  Klasse 25   Klær, skotøy og hodeplagg; sportsstrømper, 

sportstrøyer og sportsbukser; sportssko, støvler for 
sport. 

  Klasse 28   Spill og leker, gymnastikk- og sportsartikler (ikke 
inkludert i andre klasser). 

  Klasse 29   Konserverte og tilberedte frukter; fruktbasert matbit; 
bearbeidede nøtter; beriket mat (ikke inkludert i andre 
klasser) med ytelsesforbedrende og 
restitusjonstiltakseffekter; vitamin- og mineralberiket 
mat (ikke inkludert i andre klasser). 

  Klasse 30   Brød og næringsmidler av korn; kornbaserte snacks; 
myslibarer; snackbarer som inneholder en blanding av 
korn, nøtter og tørket frukt (konditori); mysli; 
energibarer. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; sportsdrikker; proteinberikede 
sportsdrikker; sportsdrikker som inneholder 
elektrolytter; fruktekstrakter; drikkevarer (ikke inkludert i 
andre klasser) med ytelsesforbedrende og 
restitusjonstiltakseffekter; vitamin- og mineralberikede 
drikker (ikke inkludert i andre klasser). 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering av sports- og 
dansekonkurranser; sportsleire; opplæring i form av 
instruksjon, helsestudioer og treningssentre. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; kafévirksomhet, snackbarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296001 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201712226 
(220) Inndato: 2017.09.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JFKNUDTZEN AS, Postboks 160, 1378 NESBRU, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Aud Sissel Vange, c/o JFKnudtzen AS, Postboks 160, 

1378 NESBRU, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Hydrauliske presser for metallbearbeiding; hydrauliske 
pumper; håndboremaskiner, elektriske; elektriske 
håndverktøy (ikke hånddrevet). 

  Klasse 8   Skrunøkler; skrutrekkere, ikke elektriske; verktøy 
[manuelt drevne]; verktøybelter; verktøyholdere. 

  Klasse 9   Analog-digital-omformere; apparater for inngangs- og 
utgangssignaler, overføring og lagring av data; 
Datamaskiner for bruk innen datastyring; veksling, 
omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; avstandsfølere; avstandssensorer; 
bevegelsessensorer; elektriske koblinger; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; 
elektronisk utstyr for ekstern signalkontroll; elektroniske 
strømomformere; elektroniske strømstyringer; ethernet-
kabler; ethernet-sender-/mottakerenheter; ethernet-
styreenheter; fiberoptiske kabler; Fordelingstavler 
[elektrisitet]; fotosensorer; frekvensomformere; 
kabelbeskyttelser; kabelhoder; kabler for elektrisk eller 
optisk signaloverføring; kabler for elektrisk 
signaloverføring; kabler for elektriske og optiske 
signaloverføringssystemer; kabler for optisk 
signaloverføring; kabler, elektriske; koblinger for 
elektroniske kretser; koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingstavler; ledningsklemmer [elektrisitet]; 
måleapparater og -instrumenter; måleinstrumenter; 



registrerte varemerker 2018.02.05 - nr 06/18

10 
 

nivåfølere; omformere, elektriske; optiske apparater og 
instrumenter; optiske følere; roterende signallys; 
sirener; spenningsovervåkingsenheter; 
spenningstestere; strømforsterkere; strømkabler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296002 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700697 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
totalisatorspill og hesteveddeløp; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296003 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700699 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk.  

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
totalisatorspill og hesteveddeløp; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296004 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700700 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 
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lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
totalisatorspill og hesteveddeløp; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296005 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201702557 
(220) Inndato: 2017.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ARBIOTA AS, Rognså, 9350 SJØVEGAN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd  
  Klasse 29   Blåbær, bearbeidet; konserverte bær 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; te; smakstilsetninger 

for mat [unntatt eteriske oljer] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296006 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700712 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
totalisatorspill og hesteveddeløp; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296007 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201715643 
(220) Inndato: 2017.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 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; meieriprodukter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296008 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700713 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk;  utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296009 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201700715 
(220) Inndato: 2017.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

gevinstkvittering. 
  Klasse 28   Skraplodd og skraplodd for lotterispill; spill; 

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
fjernsynssendinger, kommunikasjon ved 
dataterminaler, elektroniske oppslagstavler, elektronisk 
overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data 
og tale, informasjon om telekommunikasjon, 
mobiltelefontjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 
interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp. 

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296010 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709461 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296011 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201702558 
(220) Inndato: 2017.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARY KAY PRO PALETTE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, US-TX75001 
ADDISON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Kosmetisk utstyr og redskaper, brett (trays), dåser 
(compacts) og skrin og beholdere solgt tomme; 
kosmetiske børster, kammer, svamper og applikatorer; 
pudderdåser; sminkeputer; øyenbryn- og 
øyenvippebørster og kammer; neglebørster; dekorative 
brett; beholdere og utstyr og redskaper for 
husholdnings- eller kjøkkenbruk; kosmetiske spatler; 
hjelpemidler for fjerning av makeup. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296012 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709460 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296013 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709459 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296014 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709458 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296015 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709431 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro Yañez N° 
2962, CL-PROVIDENCIA, SANTIAGO, Chile 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296016 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709427 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro Yañez N° 
2962, CL-PROVIDENCIA, SANTIAGO, Chile 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296017 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201712459 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GODT OG HJEMMELAGET AS, Hvittingfossveien 263, 

3089 HOLMESTRAND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Bakverk; Brød; Deigvarer; Honningkaker; Kjeks; 

Konditorvarer; Konfektyrer; Krydder; Næringsmidler på 
basis av mel eller potet; Småkaker; Smørbrød; 
Søtsaker; Vafler; Lefser  

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klassene 30 som gjør det mulig for 
kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk 
butikk, en nettbutikk eller via en katalog, inkludert 
alminnelige detaljhandelstjenester med samme varer 

  Klasse 43   Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; Restauranter; 
Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296018 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201714298 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SVODD AS, Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Midler til rengjøring; såper (ikke-medisinske); 
toalettsåpe; toalettrens. 

  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler for sanitære 
formål. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for sanitære formål; 
sanitære apparater, innretninger og installasjoner; 
vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; 
drikkefontener; urinaler [sanitærinnretninger]; toaletter; 
mobile toaletter; toalettkabiner; toalettkarbiner; deler og 
tilbehør til det forannevnte. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, 

installasjonsvirksomhet og vedlikeholdsvirksomhet 
relatert til apparater og innrettninger for sanitære 
formål, toaletter, mobile toaletter og toalettkabiner; 
rengjøringstjenester. 

  Klasse 44   Utleie av mobile toaletter og toalettkabiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296019 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201712458 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Healthyco AB, Skiffervägen 102, SE-22478 LUND, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Proteinbasert kosttilskudd; kosttilskudd; Kosttilskudd 
av soyaprotein; kosttilskudd av hvete; Kosttilskudd 
bestående av aminosyrer; Kosttilskudd til mennesker, 
ikke til medisinske formål. 

  Klasse 30   Sjokoladekremer; sjokoladeprodukter; kakaobaserte 
kremer i form av spredbare toppings; Ikke-medisinsk 
godterier til bruk som en del av en kalorijustert diett; 
Ikke-medisinsk melbaserte godterier belagt med 
sjokolade; Ikke-medisinsk melbaserte godterier som 
inneholder sjokolade; sjokoladebelegg ; 
sjokoladebelagte nøtter; sjokoladebelagte brød; kjeks 
med sjokoladebelegg; proteinrike kornstenger 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296020 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201714294 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SVODD AS, Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Midler til rengjøring; såper (ikke-medisinske); 

toalettsåpe; toalettrens. 
  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler for sanitære 

formål. 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for sanitære formål; 

sanitære apparater, innretninger og installasjoner; 
vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; 
drikkefontener; urinaler [sanitærinnretninger]; toaletter; 
mobile toaletter; toalettkabiner; deler og tilbehør til det 
forannevnte. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, 

installasjonsvirksomhet og vedlikeholdsvirksomhet 
relatert til apparater og innrettninger for sanitære 
formål, drikkefontener, urinaler, toaletter, mobile 
toaletter og toalettkabiner; rengjøringstjenester. 

  Klasse 44   Utleie av mobile toaletter og toalettkabiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296021 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709429 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro Yañez N° 
2962, CL-PROVIDENCIA, SANTIAGO, Chile 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296022 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709760 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296023 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201800675 
(220) Inndato: 2018.01.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Steen-Hansen AS, Ulsmågvegen 24, 5224 NESTTUN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter til bruk innen akvakultur og 

fiskeoppdrett; kjemiske preparater for å hindre groe på 
utstyr for akvakultur og fiskeoppdrett; biologiske 
preparater for å hindre groe på utstyr for akvakultur og 
fiskeoppdrett; kjemiske preparater for å motvirke 

algevekst i anlegg for fiskeoppdrett og akvakultur; 
biologiske preparater for å motvirke algevekst i anlegg 
for fiskeoppdrett og akvakultur; impregneringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296024 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709759 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296025 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201709741 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296026 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.10, US, 

87/332,264#@#2017.02.10, 
US, 87/332,265 

(210) Søknadsnr.: 201709743 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spiral Staircase, LLC, 17401 Ventura Blvd., Suite B19, 
US-CA91316 ENCINO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårfarge; hårfargestoffer; preparater for farging av 
håret; hårfarger og –fargestoffer; hårfargingspreparater; 
fargestoffer for håret; bløtgjøringsmidler for håret; 
blekemidler for håret; fargefjerningspreparater for hår; 
hårblekingsmidler; hårblekingspreparater; 
hårpleiekremer; hårpleielotion; hårpleiepreparater; 
hårfargingskritt; hårfargefjernere; hårbalsam; hårgele; 
hårlysnere; hårmousse; håroljer; hårpomader; 
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hårsjampoer og –balsamer; hårspray; fargepreparater 
for kosmetiske formål; øyebrynsfarge; øyevippfarge; 
kosmetikk, nemlig fargepreparater for hår, bart, skjegg, 
kinnskjegg, øyebryn og øyevipper; kjønnshårfarge. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296027 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.19, US, 87/614,186 
(210) Søknadsnr.: 201712447 
(220) Inndato: 2017.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA91320-

1799 THOUSAND OAKS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296028 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2016.12.07, US, 87/260,097 
(210) Søknadsnr.: 201707483 
(220) Inndato: 2017.06.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 Compaq 
Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap, 
fotografi, landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede kunstige og syntetiske harpikser; 
ubearbeidet plast; ubearbeidet plast i form av pulvere, 
væsker eller pasta for industriell bruk; kjemikalier og 
kjemiske forbindelser for fremkalling av latente 
elektrostatiske bilder; kjemiske preparater for 
fremstilling av pigmenter; bærevæsker og dispersjoner 
av plast i bærevæsker for fremkallervæsker og -
sammensetninger. 

  Klasse 2   Printersammensetninger, nemlig printerblekk, 
trykkfarge, overflatebehandlingsmidler, pigmenter og 
dispersjon for bruk på lamineringsmaterialer, etiketter 
og emballasje, tonere og fremkallere for bruk i 
kopimaskiner og printermaskiner; printerblekk og -
tonere; belegningssammensetninger i form av maling 
for industriell anvendelse; fargestoffdispersjoner til bruk 
i overflate- og belegningssammensetninger; primere. 

  Klasse 7   Trykkpresser og deler derav; maskiner for fremstilling 
og dispensering av paknings- og emballasjemateriale; 
industrielle blekkstråle-printermaskiner; 
printingmaskiner for kommersiell eller industriell bruk. 

  Klasse 16   Emballasje- og innpakningspapir, nemlig emballasje- 
og innpakningsbeholdere av papir, emballasje- og 
innpakningspapir på rull; plastfilm på rull for 
emballering og innpakking. 

  Klasse 17   Plastfilm for ikke-emballeringsformål; plast i ekstrudert 
form for bruk i videreproduksjon innen digital printing av 
etiketter og elastisk emballasje; plastfilm for bruk til 
papirlaminering; plastfilm til bruk for industriell og 
kommersiell emballering og innpakking. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296029 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(210) Søknadsnr.: 201711192 
(220) Inndato: 2017.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORWAY WELL SOLUTIONS AS, Høgevollsveien 46 
A, 4327 SANDNES, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 

  Klasse 17   Ubearbeidet og halvfabrikat av gummi, guttaperka, 
kautsjuk; asbest, glimmer og erstatningsstoffer for 
disse materialer; plastikk og harpiks i ekstrudert form 
for bruk i produksjon; fleksible rør og slanger, ikke av 
metall; akrylharpiks [halvfabrikata]; syntetisk harpiks i 
form av briketter for bruk innen produksjon 
[halvfabrikater]; syntetisk harpiks [halvfabrikata]; 
termoplastisk elastomerharpiks i brikettform for bruk 
innen produksjon; termoplastiske sammensetninger i 
brikettform for bruk innen produksjon. 

  Klasse 40   Behandling av materialer ved hjelp av kjemikalier; 
bearbeiding av plastmaterialer; bearbeiding av 
kjemikalier og petrokjemikalier; olje- og 
gassbrønnbehandling; materialbehandling etter 
bestilling fra andre; påføring av belegg ved hjelp av 
kjemiske pådampingsteknikker; påføring av belegg ved 
hjelp av kjemiske, mekaniske, termiske eller 
termomekaniske prosesser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296030 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.06, US, 87/325,936 
(210) Søknadsnr.: 201710011 
(220) Inndato: 2017.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA91320-

1799 THOUSAND OAKS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

brukt til forebygging, håndtering og behandling av 
hodepiner, migrene hodepiner, hodesmerter og 
neurologiske sykdommer, lidelser eller tilstander. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296031 
(151) Reg.dato.: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.06, US, 87/325,932 
(210) Søknadsnr.: 201710187 
(220) Inndato: 2017.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA91320-

1799 THOUSAND OAKS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

brukt til forebygging, håndtering og behandling av 
hodepiner, migrene hodepiner, hodesmerter og 
neurologiske sykdommer, lidelser eller tilstander. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296032 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709367 
(220) Inndato: 2017.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hellbergs Dörrar i Mellerud AB, Långgatan 63, SE-

46433 MELLERUD, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Bergenstråhle & Partners Göteborg AB, Lindholmspiren 
5 A, SE-41756 GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Dører av metall; sikkerhetsdører av metall; ildsikre 

dører av metall; skyvedører av metall; dørrammer av 
metall; festeanordninger av metall for dører; hengsler 
av metall for dører; beslag av metall for dører; dørstokk 
av metall; takkomponenter av metall. 

  Klasse 19   Dører ikke av metall; sikkerhetsdører ikke av metall; 
skyvedører ikke av metall; dørrammer ikke av metall; 
dørstokk ikke av metall; tak ikke av metall; tak av glass; 
entrétak ikke av metall. 

  Klasse 35   Markedsføring, promotering og annonsering online av 
møbler, dører, sikkerhetsdører, ildsikre dører og 
tilbehør for dører; detaljhandelstjenester online av 
møbler, dører, sikkerhetsdører, ildsikre dører og 
tilbehør for dører. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296033 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709371 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; midler 
for fjerning av maling; lakkfjerningsmidler; beskyttende 
preparater for behandling av treverk, i særdeleshet 
kjemikalier for rengjøring og polering av treverk; 
gulvpoleringsvoks. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296034 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709372 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 

NL-6824BM ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 

rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; midler 
for fjerning av maling; lakkfjerningsmidler; beskyttende 
preparater for behandling av treverk, i særdeleshet 
kjemikalier for rengjøring og polering av treverk; 
gulvpoleringsvoks. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296035 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709380 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; midler 
for fjerning av maling; lakkfjerningsmidler; beskyttende 
preparater for behandling av treverk, i særdeleshet 
kjemikalier for rengjøring og polering av treverk; 
gulvpoleringsvoks. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296036 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201707654 
(220) Inndato: 2017.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SORTIE AS, Ballerud alle 10, 1363 HØVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklame og markedsføringstjenester; tilveiebringelse 

av en on-line markedsplass for kjøpere og tilbydere av 
varer og tjenester. 

  Klasse 36   informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse 
med privatøkonomi. 

  Klasse 44   Informasjons- og rådgivningstjenester innen 
medisinsk og terapeutisk behandling. 

  Klasse 45   Juridiske informasjons- og rådgivingstjenester; 
informasjons- og rådgivingstjenester innen gravferd og 
bisettelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296037 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.31, FR, 43 65047 
(210) Søknadsnr.: 201709375 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Performance Fabrics, Inc, 2000 Oak Industrial Drive 
NE, US-MI48525 GRAND RAPIDS, USA 

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelseshansker for industrielt bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296038 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709675 
(220) Inndato: 2017.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration 
Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN-
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Fluorescerende skjermer; videoskjermer; 

batteriladere; elektriske batterier; mobile strømkilder 
(oppladbare batterier); galvaniske celler og batterier; 
reisedatamaskiner; bærbare datamaskiner; nettbrett; 
deksler for nettbrett; interaktive 
berøringsskjermterminaler; elektroniske interaktive 
tavler; humanoide roboter med kunstig intelligens; 
deksler for PDA-er (personlige digitale assistenter); 
datamaskintastaturer; innregistrerte 
datamaskinoperativprogrammer; innregistrert 
datasoftware; mus (dataperiferiutstyr); datahardware; 
smartbriller; smartklokker; smartringer; smarttelefoner; 
bærbare (wearable) aktivitetsmålere; hodetelefoner; 
øretelefoner; kameraer (fotografi); hodemikrotelefon 
(headsets) for den virtuelle virkelighet; deksler for 
smarttelefoner; selfiestenger (håndholdte monopoder); 
digitale fotorammer; mikrofoner; 
databehandlingsapparater; dataminner; lyd- og 
videomottakere; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer, innregistrerte 
dataprogrammer; nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296039 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, JM, 69535 
(210) Søknadsnr.: 201608613 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US-
CA95134 SAN JOSE, USA 

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software; computer software for 
datalagring, computer software for datalagring og 
virtualisering av lagret data; computer software for bruk 
i datasentre for nettverksautomasjon, 
nettverksoptimalisering, nettverksledelse, 
nettverkskonfigurering, og for spredning og anvendelse 
av software applikasjoner over og via nettverk; 
computer software for dataanalyser; computer software 
for datalagringsanalyser; software for driftssystemer og 
software for operativsystemer; computer programmer 
for drift og ledelse av computer systemer, computer 
prosesser og prosessering og computer 
regneprogrammer i et informasjonsteknologisk miljø; 
computer software for softwaredefinert lagring. 

  Klasse 42   Computer tjenester; datamaskin konsulenttjenester; 
teknologisk konsultasjon i forbindelse med teknologiske 
felt av datanettverk, virtualiseringsteknologier, 
datasenter arkitektur, datalagring og nettverkssikkerhet; 
teknisk støtte, nemlig feilsøking av problemer i natur av 
diagnostisering i datamaskiner, servere og 
dataprogram- problemer; teknisk støtte, nemlig fjern- 
og på stedet infrastruktur management-tjenester for 
overvåking, administrasjon og ledelse av datanettverk; 
sammenkobling av datamaskiner og dataprogrammer, 
nemlig integrasjon av datasystemer og datanettverk; 
plattform som en tjeneste (”PAAS”) med 
dataprogramvareplattformer for datainnsamling, 
dataanalyse, datalagring, datadrift og datasikkerhet, til 
bruk i maskin-til-maskin og maskin-til-person 
kommunikasjonsnettverk; datanettverkdesign for andre;
datatjenester, nemlig infrastruktur som en tjeneste 
(”IAAS”) med programvareplattformer for å administrere 
computer hardware, programvare, servere, 
datanettverk og datalagring. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296040 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709384 
(220) Inndato: 2017.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hårpleiepreparater, ikke for medisinske formål; 

hårshampo; hårbalsam; hårpleiepreparater; håroljer; 
eteriske oljer for kosmetisk bruk; hårpleielotioner; 
hårstylingspreparater; hårkremer; hårgeleer; 
hårfuktemidler; hårsprayer; hårvann [ikke-medisinsk]; 
hårbehandlingspreparater; hårpleieserumer; 
hårpleiekremer; hårpleiemasker; hårnæringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296041 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709387 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, GB-
SL13UH SLOUGH, BERKSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kompresjonstrikotklær, kompresjonsstrømper, -
strømpebukser og -sokker; graderte 
kompresjonstrikotklær, kompresjonsstrømper, 
kompresjonsstrømpebukser og kompresjonssokker; 
medisinske støttetrikotklær, støttestrømper, 
støttestrømpebukser og støttesokker; ortopediske og 
terapeutiske trikotklær, strømper, strømpebukser og 
sokker; trikotklær, strømper, strømpebukser og sokker 
for medisinske, kirurgiske og/eller profylaktiske formål; 
medisinske og kirurgiske sokker og strømper. 

  Klasse 25   Trikotklær; strømpebukser, tights; strømper; sokker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296042 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201712457 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OFTE GUNDERSEN AS, Kaldekjeldevegen 22 A, 3830 
ULEFOSS, Norge 

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

Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; Bistand ved 

forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om 
forretninger; Forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Kommersielle formidlingstjenester; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Import- og 
eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe 
et varesortiment bestående av kaffe, te, kakao, ris, mel 
og tilberedninger av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, rå og ubehandlede jordbruks-, 
akvakultur-, hage- og skogbruksprodukter, rå og 
ubehandlede korn og frø, frisk frukt og grønnsaker, 
friske urter, sukker, honning, gjær, bakepulver, ferdige 
krydderblanding samt salt og pepper, sennep, eddik, 
sauser og iskrem som gjør det mulig for kunder å 
enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; Bestyrelse av leiegårder; 
Boligformidling [leiligheter]; Eiendomsomsetning; 
Finansieringstjenester; Finansieringsvurdering 
[forsikring, bank, fast eiendom]; Forvaltning av formuer; 
Husleieinnkreving; Kapitalinvesteringer; Taksering av 
fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer 
[fast eiendom]; Utleie av landbrukseiendommer; Utleie 
av leiligheter. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; Overvåkning av immaterielle 
rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296043 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201612750 
(220) Inndato: 2016.10.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Photocure ASA, Hoffsveien 4, 0275 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for diagnostisering og 
behandling av sykdommer og tilstander,  herunder kreft 
og forstadiene til kreft; veterinære preparater for 
behandling av sykdommer og tilstander, herunder kreft 
og forstadiene til kreft i hunder, katter, hester, kyr, 
geiter og sauer; hygieniske preparater for medisinske 
formål; dietetisk mat for medisinsk bruk; medisinske 
plaster; materiale for bandasjering, herunder bandasjer 
og gasbind for bandasjering, okklusjonsbandasje, 
selvklebende okklusjonsbandasje; okklusiv folie for 
bandasjering av sår, og medisinske selvklebende tape; 
fungicider; hjelpemidler for medisinske formål; 
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aminosyrer for medisinske formål; aminosyrer for 
veterinære formål; kjemiske preparater for 
farmasøytiske formål; kjemiske preparater for 
medisinske formål; kjemiske preparater for veterinære 
formål; kjemisk-farmasøytiske preparater; 
diagnosepreparater for medisinske formål; 
diagnosepreparater for veterinære formål; estere for 
farmasøytiske formål; medisiner for menneskelig bruk; 
medisiner for veterinære formål; salter for medisinske 
formål. 

  Klasse 10   Kirurgiske apparater og instrumenter for medisinske, 
odontologiske, eller veterinære formål; kirurgiske og 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, herunder lampe- og lyskildeapparater for 
oppsporing, diagnostisering og behandling av kreft og 
gynekologiske, urologiske og gastroenterologiske 
sykdommer og tilstander; katetre; membraner og lokk 
for farmasøytiske preparater; membraner og lokk til å 
holde et farmasøytisk preparat for å dekke livmorhalsen 
under fotoaktiv-/lysbehandling, eller for å holde på 
plass det farmasøytiske preparat som allerede er i bruk 
på livmorhalsen under fotoaktiv-/lysbehandling; 
lyskildebesørgende apparater for behandling eller 
diagnostisering av kreft i urinblæren eller urinrøret, 
alene eller i kombinasjon med et farmasøytisk preparat; 
katetre for installering av farmasøytiske preparater; 
endoskopiske kameraer for medisinske formål; lamper 
for medisinske formål; urinrørssonder; urinrørssprøyter; 
urologiske apparater og instrumenter. 

  Klasse 44   Rådgivning innen helse; rådgivning innen helsevern; 
rådgivning i forbindelse med medisinske apparater og 
instrumenter; rådgivning i forbindelse med 
farmasøytiske produkter; alternative medisintjenester; 
analyse av kroppssammensetning til mennesker og dyr 
for medisinske og veterinære formål; 
screeningstjenester; screeningstjenester i forbindelse 
med livmorhalskreft; screeningstjenester i forbindelse 
med blærekreft; rådgivning- og informasjonstjenester i 
forbindelse med medisinske produkter; dermatologiske 
tjenester for behandling av hudsykdommer; 
dermatologiske tjenester; helsestasjonstjenester; 
helseklinikktjenester; helserådgivning; helseveiledning; 
sykehustjenester; medisinsk analyse for 
diagnostisering og behandling av personer; medisinske 
analysetjenester for kreftdiagnostisering og prognose; 
medisinske analysetjenester for diagnostisering av 
kreft; medisinske analysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer; medisinske analysetjenester i 
forbindelse med behandlinger av personer, tilbudt av et 
medisinsk laboratorium; medisinske- og helsefaglige 
klinikktjenester; medisinsk og farmasøytisk 
konsultasjon; medisinske og kirurgiske 
diagnostiseringstjenester; medisinske og kirurgiske 
tjenester; medisinske behandlingstjenester; medisinsk 
pleie- og analysetjenester i forbindelse med 
pasientbehandlingen; Klinikktjenester innen medisin; 
medisinske rådgivningstjenester; medisinske 
konsultasjonstjenester; utleie av medisinsk utstyr; 
medisinsk screening; medisinske tjenester; medisinsk 
testing; medisinsk testing for diagnostisering eller 
behandlingsmessige formål; fysiske eksaminasjoner; 
tilby kreftrelaterte screeningtjenester; tilby informasjon 
innen medisin. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296044 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201800699 
(220) Inndato: 2018.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern 
Avenue, US-MA02210 BOSTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av cystisk 
fibrose. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296045 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201708670 
(220) Inndato: 2017.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altia Plc, Pl 350, FI-00101 HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; alkoholfrie viner. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; sterkvin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296046 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709417 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho, 
Minami-ku, JP-HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Penner; skriveunderlag; dokumentmapper; viskelær; 
klebestifter [papirhandel]; bannere av papir; faner av 
papir; notatblokker; blyanter; dokumentklyper; 
segl/stempel [skrivesaker]; atlaser; papirkniver 
[konvoluttåpnere]; papirskjærere [kontorrekvisita]. 

  Klasse 21   Krus; drikkeglass; drikkekopper; drikkeflasker; 
tekanner [ikke elektriske]; isskap/kjøleboks for 
husholdningsbruk; sugerør; håndmiksere; klesbørster; 
sparebøsser; bærbare kjølebokser, ikke elektriske; 
flasketrekk. 

  Klasse 25   T-skjorter; poloskjorter; jakker [bekledning]; vindtette 
jakker; boblejakker; parkas; hodeplagg; alpeluer; 
solskjermer [hodeplagg]; sportssko; sandaler; hansker 
[bekledning]; kravebeskyttere; hode- og halstørkler; 
bandanas [halstørkler]; belter [bekledning]; bukseseler; 
tennissko; fleece topper; uniformer. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296047 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201708702 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vistros INTL - F.Z.C, Makateb business centers, office 

No.26, Al shorafa complex, SH Khalifa bin zayed road, 
P.O.BOX 380, AE-AJMAN, De forente arabiske 
emiratene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296048 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201712464 
(220) Inndato: 2017.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ØYVIND EVJEN HÅKESTAD, Rektorhaugen 41, 0876 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Cd-plater med musikk; digital musikk som er 

nedlastbar fra internett; forhåndsinnspilte cdplater med 
musikk; forhåndsinnspilte lydkassetter med musikk; 
forhåndsinnspilte musikkassetter; forhåndsinnspilte 
musikkvideoer; forhåndsinnspilte musikkvideokassetter; 
forhåndsinnspilte videokassetter med musikk; 
grammofonplater med musikk; lydkassetter med 
musikk; lydopptak med musikk; nedlastbar digital 

musikk; nedlastbar digital musikk fra mp3- 
internettsider; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
videoopptak med musikk; optiske plater med musikk; 
ringetoner, grafikk og musikk som er nedlastbart via et 
globalt datanettverk og trådløse enheter. 

  Klasse 25   Gensere; hatter; jakker; klær; skyggeluer; trykte t-
skjorter; t-skjorter; yttertøy. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; 
artistopptredener; coaching (veiledning); dj-tjenester; 
elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av 
emner på internett; elektroniske forlagstjenester; faglig 
kompetanseopplæring; forlagstjenester innen digital 
video, lyd og multimediaunderholdning; 
innspillingsmastering; innspillingsstudioer; 
innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; 
innspillingstudio- og filmstudiotjenester for produksjon 
av multimediapresentasjoner; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; 
komponeringstjenester; lyd- og 
videoinnspillingstjenester; lydinnspillings- og 
videounderholdningstjenester; lydinnspillingstjenester; 
lydinspillings- og produksjonstjenester; lydtekniske 
tjenester; låtskriving; musikkforlagstjenester; 
musikkinnspillingstjenester; musikkinnspillingstjenester 
i studio; opplæringstjenester i form av veiledning; 
organisering av dansearrangementer og diskotek; 
organisering av direktesendte musikkforestillinger; 
organisering av underholdningsarrangementer; 
organisering og presentasjon av show, konkurranser, 
spill, konserter og underholdningsarrangementer; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
orkester- og konserttjenester; orkestervirksomhet; 
produksjon av filmer, videofilmer, radio- og tv-
programmer; produksjon  av innspillingsmastering; 
produksjon av lyd- og videoinnspillinger; produksjon av 
lyd-, musikk- og videoinnspillinger; produksjon av 
lydinnspillinger; produksjon av lydunderholdning; 
produksjon av mastering-innspillinger; produksjon av 
musikk; produksjon av radio- og tv-programmer for 
internett og andre medier; produksjon av radio- tv- og 
lydprogrammer; produksjon og distribusjon av lyd-, film-
og videoinnspillinger; produksjon og distribusjon av 
radioprogrammer; produksjon og presentasjon av lyd- 
og videoinnspillinger, samt stillbilder og bevegelige 
bilder; produksjon og utgivelse av musikk; 
radioprogramproduksjon; utdannings- og 
opplæringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296049 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201708711 
(220) Inndato: 2017.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vent-Axia Group Limited, Fleming Way, GB-RH109YX 
WEST SUSSEX, CRAWLEY, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Ventilasjonsapparater; luftrenser- og -avfukterenheter 
(positive input ventilation); luftrenser- og -
avfuktersystemer (positive input ventilation); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296050 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201711921 
(220) Inndato: 2017.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROGRESSING MINDS AS, Tiurveien 15, 4042 
HAFRSFJORD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Organisering og utførelse av konferanser, kongresser, 
konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske 
seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for 
kulturelle formål; utførelse av pedagogiske, 
undervisnings- og opplæringskurs for ungdom og 
voksne. 

  Klasse 44   Psykologisk rådgivning; psykologisk rådgivning av 
personale; psykologiske testtjenester; psykologiske 
tjenester for individuelle og grupper; psykologtjenester; 
rådgivning i forbindelse med arbeidsterapi; rådgivning i 
forbindelse med holistisk psykologi og arbeidsterapi; 
rådgivning innen psykologi og livsstil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296051 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709418 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho, 

Minami-ku, JP-HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Penner; skriveunderlag; dokumentmapper; viskelær; 
klebestifter [papirhandel]; bannere av papir; faner av 
papir; notatblokker; blyanter; dokumentklyper; 
segl/stempel [skrivesaker]; atlaser; papirkniver 
[konvoluttåpnere]; papirskjærere [kontorrekvisita]. 

  Klasse 21   Krus; drikkeglass; drikkekopper; drikkeflasker; 
tekanner [ikke elektriske]; isskap/kjøleboks for 
husholdningsbruk; sugerør; håndmiksere; klesbørster; 
sparebøsser; bærbare kjølebokser, ikke elektriske; 
flasketrekk. 

  Klasse 25   T-skjorter; poloskjorter; jakker [bekledning]; vindtette 
jakker; boblejakker; parkas; hodeplagg; alpeluer; 
solskjermer [hodeplagg]; sportssko; sandaler; hansker 
[bekledning]; kravebeskyttere; hode- og halstørkler; 
bandanas [halstørkler]; belter [bekledning]; bukseseler; 
tennissko; fleece topper; uniformer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296052 
(151) Reg.dato.: 2018.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201709008 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Utstyr og maskiner for tilberedning, oppvarming, 
kjøling og behandling av mat og drikke; kaffetraktere; 
kaffemaskiner; kaffeautomater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296053 
(151) Reg.dato.: 2018.01.28 
(210) Søknadsnr.: 201712416 
(220) Inndato: 2017.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GOLDEN OMEGA S.A., Av. El Golf 150, piso 15, CL-
LAS CONDES, SANTIAGO, Chile 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter, veterinære produkter og 
diettmat for medisinsk og farmasøytisk bruk, som 
inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, 
hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer; dietetisk mat og stoffer 
for medisinsk eller farmasøytisk bruk; kostholds- og 
ernæringstilsetninger, vitaminpreparater, 
vitaminkosttilskudd, kosttilskudd og medisinsk mat, for 
mennesker eller dyr, som inneholder, eller som er 
avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer 
avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer. 

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett 
avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; 
fiskeoljer; mattilsetninger avledet fra spiselige oljer og 
fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer, og fiskeoljer; alle de 
ovenfor nevnte varer for konsum og ikke for medisinske 
formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296054 
(151) Reg.dato.: 2018.01.28 
(210) Søknadsnr.: 201712159 
(220) Inndato: 2017.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lona Industrier Torstein Lona Thommesen, Håveheia 
10, 4838 ARENDAL, Norge 

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

Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Bakejern, elektriske; Bakeriovner; Bekledning for 

badekar; Belysningsapparater for kjøretøyer; 
Blandekraner for vannrør; Brødbakemaskiner; 
Brødristere; Destillasjonsapparater; Elektriske 
frityrkokere; Elektriske lamper; Elektriske lys for 
juletrær; Elektriske radiatorer; Elektriske varmetepper; 
Elektriske vifter for personlig bruk; Filtreringsapparater 
for vann; Fotmuffer, elektrisk oppvarmede; Fotvarmere 
[elektriske eller ikke-elektriske]; Frukttørkeapparater; 
Fryseapparater og maskiner; Grillapparater; Hårtørrere; 
Holdere for elektriske lamper; Installasjoner for 
oppvarming av vann; Isbokser; Kaffebrennere; 
Kaffemaskiner, elektriske; Kjøkkenkomfyrer; 
Kjøleapparater og -installasjoner; Kjøleapparater og 
maskiner; Kjølerom; Kokeapparater og -installasjoner; 
Kokeplater; Lamper for belysning; Lamper for 
fremvisningsapparater; Lamper med ultrafiolette stråler, 
ikke for medisinsk bruk; Luftvarmeapparater; 
Luktfjerningsapparater for luft; Lyspærer; 
Mikrobølgeovner for matlagning; 
Opptenningsanordninger; Oppvarmingsapparater, 
elektriske; Sengevarmere; Solenergiovner; 
Tørkanordninger for tøy, elektrisk; Tørkeapparater, -

instrumenter og -installasjoner; Trykkokere [elektriske]; 
Utegrill; Vaffeljern, elektriske; Vannkjeler, elektriske; 
Vannkjølere [installasjoner]; Ventilasjonsapparater 
[klimatisering];  Yoghurt maskiner; Deler og tilbehør til 
forannevnte varer i denne klassen. 

  Klasse 12   Bagasjebærere for kjøretøyer; Befordringsmidler for 
bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; Elektriske 
kjøretøyer; Elektriske motorer for landkjøretøyer; 
Firehjuls motorsykler; Kjøretøyer, elektriske; 
Sykkelbjeller; Sykkelbremser; Sykkeldekk og -slanger; 
Sykkelfelger; Sykkelgir; Sykkelhjul; Sykkelhjulnav; 
Sykkelkjeder; Sykkelkurver; Sykkelnett; Sykkelpedaler; 
Sykkelpumper; Sykkelrammer; Sykkelseter; 
Sykkelskjermer; Sykkelstøtter; Sykkelstyrer; 
Sykkelvesker; Sykler; Trehjulssykler. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg av de varer nevnte i 
øvrige klasser som gjør det mulig for kunder å enkelt se 
og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk 
eller via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296055 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201800806 
(220) Inndato: 2018.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern 

Avenue, US-MA02210 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av cystisk 

fibrose. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296056 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201709395 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

YVES SAINT LAURENT TOUCHE 
ECLAT 

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

 YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7, Avenue 
George V, FR-75008 PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; kosmetiske preparater. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296057 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(300) Søknadsprioritet 2017.02.06, EM, 016321796 
(210) Søknadsnr.: 201709396 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Alfort & Cronholm, Johannesfredsvägen 12, SE-
16111 BROMMA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 1   Kjemikalier brukt innen industri, vitenskap og fotografi, 
i tillegg til landbruk, hagebruk og skogbruk; 
gjødningsmidler; brannslukningsmidler; herde- og 
loddepreparater; kjemiske konserveringsmidler for 
næringsmidler; garvemidler;  syntetisk harpiks, 
ubehandlet; ubearbeidet plast; kjemiske substanser, 
kjemiske materialer og kjemiske preparater, og 
naturlige grunnstoffer. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; fargestoffer; beisemidler; 
naturlig harpiks, ubearbeidet; bladmetaller og  
metallpulver til bruk for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere; rustbeskyttende preparater; 
trekonserveringsmidler. 

  Klasse 3   Blekemidler; slipepreparater; rense-, polerings- og 
skuremidler; rengjørings- og duftpreparater; såper; 
preparater til hår og behandling av hår; tannpulver; 
tannpasta. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296058 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712165 
(220) Inndato: 2017.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INSR INSURANCE GROUP ASA, Postboks 1860 Vika, 

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

  Klasse 35   Bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -
ledelse; Databehandling; Rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse. 

  Klasse 36   Behandling av forsikringskrav; brannforsikring; 
elektronisk utføring av forsikringskrav og betalingsdata; 
finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; 
forsikring, pengesaker og eiendomssaker; forsikrings- 
og finansinformasjon og rådgivningstjenester; 
forsikrings- og finanstjenester; forsikringsagentur og 
meklertjenester; forsikringsinformasjon; 
forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; 
forsikringsrådgivningstjenester; 
forsikringsselskapstjenester; forsikringstjenester for fast 
eiendom; forsikringstjenester og fremskaffelse av 
relatert informasjon; forsikringstjenester ved 
forhånsbetalt juridisk hjelp; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsvirksomhet; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med tegning av livsforsikring; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med tegning av 

skadeforsikring; livsforsikring; livsforsikringstjenester; 
oppgjør av forsikringskrav; rådgivning innen finans og 
forsikring; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med forsikring; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
forsikringsmekling; sjøforsikring; sykeforsikring; tegning 
av skadeforsikring; tilrettelegging av forsikring; 
ulykkesforsikring. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296059 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201711910 
(220) Inndato: 2017.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GOLDEN OMEGA S.A., Av. El Golf 150, piso 15, CL-

LAS CONDES, SANTIAGO, Chile 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske produkter, veterinære produkter og 

diettmat for medisinsk og farmasøytisk bruk, som 
inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, 
hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer; dietetisk mat og stoffer 
for medisinsk eller farmasøytisk bruk; kostholds- og 
ernæringstilsetninger, vitaminpreparater, 
vitaminkosttilskudd, kosttilskudd og medisinsk mat, for 
mennesker eller dyr, som inneholder, eller som er 
avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer 
avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer. 

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett 
avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer; 
fiskeoljer; mattilsetninger avledet fra spiselige oljer og 
fett, hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer, og fiskeoljer; alle de 
ovenfor nevnte varer for konsum og ikke for medisinske 
formål. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; import- og 
eksportagenturer og salgsfremmende 
representasjonstjenester; salgsfremmende tjenester 
[for tredjemann]; markedsføring og organisering av 
eventer, markedsføringsstøtte til bedrifter/virksomheter 
og teknisk støtte til bedrifter/virksomheter for å 
forenkle/lette forretningsaktiviteter og utstillinger for 
kommersielle eller reklameformål; salg [detalj- og 
engros-]; rådgivning og informasjon vedrørende 
forbrukerprodukter, nemlig vurdering av miljømessige 
kvaliteter og virkning av forbrukerprodukter fra andre i 



registrerte varemerker 2018.02.05 - nr 06/18

26 
 

den hensikt å treffe avgjørelser om kjøp; alle de 
ovenfor nevnte tjenestene i forbindelse med 
farmasøytiske produkter, veterinære produkter og 
diettmat for medisinsk og farmasøytisk bruk, som 
inneholder, eller som er avledet fra, fett og oljer, 
hovedsakelig fett og oljer avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer, dietetisk mat og stoffer 
for medisinsk eller farmasøytisk bruk, kostholds- og 
ernæringstilsetninger, vitaminpreparater, 
vitaminkosttilskudd, kosttilskudd og medisinsk mat, for 
mennesker eller dyr, som inneholder, eller som er 
avledet fra, fett og oljer, hovedsakelig fett og oljer 
avledet fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer, 
spiselige oljer og fett, hovedsakelig oljer og fett avledet 
fra fisk som inneholder omega-3 fettsyrer, fiskeoljer, 
mattilsetninger avledet fra spiselige oljer og fett, 
hovedsakelig oljer og fett avledet fra fisk som 
inneholder omega-3 fettsyrer, og fiskeoljer, alle de 
ovenfor nevnte varer for konsum og ikke for medisinske 
formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296060 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201716730 
(220) Inndato: 2017.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Geno SA, Storhamargata 44, 2317 HAMAR, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Implanterbare innkapslinger inneholdende sæd; 

implanterbare innkapslinger inneholdende biologisk 
materiale; implanterbare innkapslinger inneholdende 
embryo; dyresæd for kunstig inseminasjon. 

  Klasse 31   Oppdrettsprodukter 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296061 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201708553 
(220) Inndato: 2017.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., No.215, Meei-Kong 

Road, Huang-Ts'O Village, TW-TA-SUEN, CHANG-
HWA HSIEN, Taiwan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Dekk; dekk til kjøretøyshjul; bildekk; pneumatiske 
dekk; sykkeldekk; motorsykkeldekk; massive dekk for 
kjøretøyshjul; innerslanger for kjøretøysdekk; 
innerslanger for pneumatiske dekk; innerslanger for 
sykkeldekk; reparasjonsutstyr for innerslanger; 
klebende gummilapper for reparasjon av innerslanger; 
dekkslanger for kjøretøy; hjulflenser for jernbanehjul; 
sklisikre dekk for kjøretøy; slitebanebånd for dekk; 
slangeløse sykkeldekk; ventiler for hjulringer for 
kjøretøy; reservehjuldeksler; kordstammer for dekk; 
pigger for dekk; dekkpumper; reparasjonslapper for 
dekk; punkteringsbeskyttelsesbånd; utstyr og materiell 
for regummiering av dekk (tire retreading caps); deksler 
og trekk for reservedekk; hjul for kjøretøyer; sykkelhjul; 
utbalanseringsvekter for hjul for kjøretøyer; bremser for 
kjøretøyer; sykkelbremser; utvendige sykkelgir, kjedegir 
for sykler; saler (seter) for sykler; sykkelseter; 
sykkelkjeder; vannflaskeholdere for sykler; 
sykkelkurver; tyverisikringsinnretninger for kjøretøyer; 
elektriske sigarettlightere for landkjøretøyer; formede 
eller spesialtilpassede bilsetetrekk; deksler og trekk til 
ratt for kjøretøyer; biler; elektriske biler; sykler; 
elektriske sykler; motorsykler; elektriske motorsykler; 
terrengkjøretøyer; båter; luftfartøy; gaffeltrucker; 
vannscootere; elektriske golftraller og golfvogner; 
motorer og drivverk for landkjøretøyer; barnevogner; 
drivreimer for landkjøretøy; girkasser for landkjøretøyer; 
bakspeil for biler; bilseter for spedbarn og barn; kjerrer 
og vogner; skvettlapper og skvettskjermer for biler, 
motorsykler og sykler; rullestoler; vindusviskere; grep 
for sykkelstyrer; drivaksler for landkjøretøyer; 
handlevogner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296062 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.08, US, 87/440,302 
(210) Søknadsnr.: 201709397 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street, US-
CA93001 VENTURA, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296063 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712115 
(220) Inndato: 2017.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENOVO DIFFERENT IS BETTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong Chuan, 02-
01 New Tech Park, SG-556741 SINGAPORE, 
Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester tilveiebrakt via et globalt 
datanettverk vedrørende datahardware, dataservere, 
datasoftware, periferiutstyr for datamaskiner, 
forbrukerelektronikk, telekommunikasjonsutstyr, 
mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale 
elektroniske enheter, tilbehør, periferiutstyr og 
transport- og bærevesker, -kofferter og –etuier for slike 
innretninger, samt demonstrasjon av slike produkter; 
detaljhandelstjenester med datahardware, dataservere, 
datasoftware, periferiutstyr for datamaskiner, 
forbrukerelektronikk, telekommunikasjonsutstyr, 
mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale 
elektroniske enheter, tilbehør, periferiutstyr og 
transport- og bærevesker, -kofferter og –etuier for slike 
innretninger, samt demonstrasjon av slike produkter; 
datastyrte datagjenfinningstjenester for digital tekst, 
data, bilder og lyd- og videoarbeider. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296064 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712235 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TRACK NORGE AS, Postboks 137 Bryn, 0611 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS, 
Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Alarmer; apparater for opptak, overføring, mottak, 

behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
applikasjoner, nedlastbare; dataprogramvare for gps-
systemer [global positioning systems]; elektroniske 
navigasjons-, sporings,- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter; globalt posisjoneringssystem apparater 
[gps]; gps; gps [global positioning system] -mottakere; 
gps [global positioning system] -navigasjonsenheter; 
gps [global positioning system] -sendere; gps [global 
positioning system] -sporings- og lokaliseringsenheter; 
elektronisk utstyr for trådløst mottak, trådløs lagring og 
overføring av data og meldinger; klokker med gps-
sporing og SOS-varsel; personlige sikkerhetsalarmer; 
programvare for gps-navigasjonssystemer; 
programvare for satellittnavigasjonssystemer; 
sikkerhetsalarmer; smartklokker; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og 
sporing; 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; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare. 

  Klasse 42   Design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; Vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

  Klasse 45   Sporingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296065 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712362 
(220) Inndato: 2017.10.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEGGENHOUGEN MARTHE, Waldemar Thranes gate 
51A, 0173 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Tilgang til nettsteder for digitalmusikk på internett. 
  Klasse 41   Booking av musikere og band både nasjonalt og 

internasjonalt. 
  Klasse 45   Juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av 

tilleggsrettigheter i forbindelse med produksjoner innen 
film, tv og musikk; juridiske tjenester i forbindelse med 
beskyttelse og anvendelse av opphavsrettigheter for 
produksjoner innen film, tv, teater og musikk; 
lisenstjenester i forbindelse med offentliggjøring av 
musikk [juridiske tjenester]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296066 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712428 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSKE TOG AS, Postboks 1547 Vika, 0117 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, tog; 

godstog;Passasjertog; 
Eltog;Jernbanevogner;Konstruksjonsdeler for tog; 
Lokomotiver; Passasjervogner; 
Restaurantvogner;Skinnevogner; godsvogner 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; organisering av reiser; 
bagasjehåndtering; Befraktning og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Befraktningsvirksomhet; Bestilling 
av reisebilletter; Bestilling av reisetjenester; Bestilling 
av togseter; Bestilling av transport; Frakt 
[varetransport]; Fremskaffelse av informasjon i 
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forbindelse med transport av varer og passasjerer; 
Jernbanetransport; Kollektive transportmidler; 
Passasjertransport; Tilrettelegging av transport og 
reiser;Transport av passasjerer og varer med tog; 
Transport av 
reisende;Transportreservering;Rådgivningstjenester i 
forbindelse med tog og transport; forvaltning og utleie 
av tog 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296067 
(151) Reg.dato.: 2018.01.29 
(210) Søknadsnr.: 201712240 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KRAFTHUSET II AS, c/o Lundstedt, Østvollveien 20, 

1165 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296068 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201613087 
(220) Inndato: 2016.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Botanical Software Ltd, 9 Priston, GB-BA29EB BATH, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer og programvare. Alle de forannevnte 
varer kun ment for biologitjenester og biologiske 
tjenester.  

  Klasse 42   Utvikling, oppdatering, vedlikehold og installasjon av 
dataprogrammer og programvare; dataprogrammering 
og dataprogramvaredesign. Alle de forannevnte 
tjenester kun ment for biologitjenester og biologiske 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296069 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201715298 
(220) Inndato: 2017.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EJOBB AS, Ingierveien 4, 1410 KOLBOTN, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296070 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201707540 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson Plaza, US-NJ08933 
NEW BRUNSWICK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig 
rensmidler for ansiktet, ansiktslotion, 
eksfolieringspreparater for ansiktet, ansiktsskrubber, 
kroppsvask, kroppsskrubb. 

  Klasse 5   Behandlingspreparater mot akne, nemlig rensemidler 
mot akner, aknelotion, akne eksfolieringspreparater. 

  Klasse 10   Medisinske innretninger og apparater for kosmetisk og 
medisinsk behandling av hudtilstander.  

  Klasse 21   Eksfolierings- og rengjøringsinnretninger, nemlig 
batteridrevne håndholdte hudeksfolierings- og 
rengjøringsenheter brukt til å rense og rengjøre og 
eksfoliere huden. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296071 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201705694 
(220) Inndato: 2017.04.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Karma Automotive LLC, A Delaware Limited Liability 
Company, 3080 Airway Avenue, US-CA92626 COSTA 
MESA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av kjøretøy for tredjemann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296072 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201705695 
(220) Inndato: 2017.04.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Karma Automotive LLC, A Delaware Limited Liability 

Company, 3080 Airway Avenue, US-CA92626 COSTA 
MESA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av kjøretøy for tredjemann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296073 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.17, LI, 2017-404 
(210) Søknadsnr.: 201707859 
(220) Inndato: 2017.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; håndholdte 

datamaskiner; nettbrett; datahardware til å bære på 
kroppen; digitale, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, som er i stand til å tilveiebringe tilgang til 
internett, for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, elektronisk post og annen digital data; 
smartklokker; smartbriller; smartringer; aktivitetsmålere 
til å bære på kroppen; tilkoplede armbånd 
(måleinstrumenter); elektroniske boklesere; 
datasoftware; datasoftware for oppsett, konfigurering, 
drift eller kontrollering av datamaskiner, data 
periferiutstyr, mobile innretninger, mobiltelefoner, 
smartklokker, smartbriller, innretninger til å bære på 
kroppen, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-
bokser, lyd- og videospillere og –opptakere, 
hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; 
applikasjonsutviklingssoftware; dataspillsoftware; 
nedlastbart, forhåndsinnspilt lyd-, video- og 
multimedieinnhold; data perfiferiinnretninger, 
periferiinnretninger for datamaskiner, mobiltelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger for å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-
top-bokser, og lyd- og videospillere og –opptakere; 
periferiustyr til å bære på kroppen for bruk med 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, smartklokker, smartbriller, smartringer, 
øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, 
og lyd- og videospillere og –opptakere; biometrisk 
identifikasjons- og verifiseringsapparater; 
akselerasjonsmålere; høydemålere; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; skrittellere; 
trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, 
bildeskjermer, display for montering på hodet; display, 
kontrollenheter til virtuell og utvidet virkelighet; 3D-
briller; optisk glass; kameraer; blitser for kameraer; 
tastaturer, mus, musematter, printere, diskettstasjoner, 
samt harddisker; apparater for opptak og gjengivelse 
av lyd; digitale lyd- og videospillere og -opptakere; 
lydhøyttalere; lydforsterkere og -mottakere; 
lydapparater til motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjennelsesapparater; mikrofoner, fjernsyn; 
TV-mottakere og -monitorer; set-top-bokser; radioer; 
radiosendere og -mottakere; brukergrensesnitt for 
kjøredatamaskiner for motorkjøretøy og elektroniske 
innretninger, nemlig elektroniske kontrollpaneler, 
monitorer, berøringsskjermer, fjernkontroller, 
dokkingstasjoner, koplingspunkter, brytere og 
stemmeaktiverte kontrollenheter; globale 
posisjoneringssystemer (GPS-innretninger); 
navigasjonsinstrumenter; navigasjonsapparater for 
kjøretøy (kjøredatamaskiner); fjernkontroller for kontroll 
av datamaskiner, mobiletelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn, set-top-bokser, høyttalere, forsterkere, 
hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; 
innretninger til å bære på kroppen for kontroll av 
datamaskiner, mobiletelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn, set-top-bokser, høyttalere, forsterkere, 
hjemmekinoanlegg, og underholdningsanlegg; 
datalagringsapparater; datamaskinbrikker; batterier; 
batteriladere; elektriske og elektroniske konnektorer, 
koplinger, kabler og ledninger, ladere, dokker, 
dokkingstasjoner, og adaptere for bruk med 
datamaskiner, mobiltelefoner, håndholdte 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobiltelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og –
opptakere, fjernsyn og set-top-bokser; interaktive 
berøringsskjermer; grensesnitt for datamaskiner, 
dataskjermer, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser og 
lyd- og videospillere og –opptakere; beskyttende filmer 
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tilpasset for datamaskinskjermer, mobiltelefonskjermer 
og smartklokkeskjermer; deler og tilbehør til 
datamaskiner, data periferiutstyr,  elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn og set-top-bokser; covere, vesker, etuier og 
beholdere, hylstre, stropper og festesnorer for 
datamaskiner, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, set-top-bokser, 
samt lyd- og videospillere og -opptakere; selfie-stenger; 
ladere for elektroniske sigaretter; elektroniske halsbånd 
for trening av dyr; elektroniske agendaer; apparater for 
å sjekke frankeringspost; kassaapparater; mekanismer 
for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; 
markeringsanordninger for søm; voteringsmaskiner; 
elektroniske merkelapper for varer; 
premieutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; 
veieapparater og -maskiner; elektroniske 
oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver (wafer); 
integrerte kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; 
fjernkontroller; ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); 
elektriske installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysatorer; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og -utstyr; 
lydalarmer; animerte tegneserier; klarelamper for 
kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; bærbare og fjernstyrte bil-retardere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296074 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201711914 
(220) Inndato: 2017.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, CH-6300 ZUG, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Skogbrukstjenester; landskapsbehandling; 

skoglandskaps- og habitatrestaurering; 
skogplantingstjenester, inkludert markedsbaserte 
skogplantingstjenester; trekirugi; treplanting; 
landskapsarkitektur; utleie av landbruksmaskiner, 
inkludert utstyr for landskaps- vedlikehold; 
skogbrukstjenester spesielt knyttet til rekultivering av 
industrielt uoppdyrket mark;  treplanting for 
karbonutlignende formål; birøktertjenester; 
skogbrukstjenester, spesielt innen skogplanting, 
restaurering av skoglandskapet, redusere og 
forebygging av avskoging; luft- og overflatespredning 
av frø, gjødsel og andre landbruksprodukter; 
landbrukstjenester, spesielt  relatert til miljøvern; 
insektmiddelsprøyting for landbruks-, gartneri- og 
skogbruks formål; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til bruk av preparater og 
kjemikalier for gjødsling; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til ugressfjerning og 
skadedyrkontroll; rådgivning knyttet til treplanting; 
rådgivning knyttet til skogsplantning og avskoging; 
fremskaffe informasjon om skogsplantning og 
avskoging; rådgivning innen landskapsarbeid, 
skogbruksprodukter, planter, frø og såing; 

fremskaffelse og formidling av informasjon og råd 
innenfor skogbruk, delt bruk av skog og ressurser, 
skogsbestandig karbonbestemmelse og biologisk 
mangfold, bevaring og bærekraftig skogbruk; 
veilednings- og konsulenttjenester knyttet til 
bærekraftig til tropisk skog. landbruks- og hagebruks- 
og skogbrukstjenester, også inkludert 
onlineinformasjon; alle de ovennevnte også i forhold til 
tropisk skog. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296075 
(151) Reg.dato.: 2018.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201710769 
(220) Inndato: 2017.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nordic Forum Holding A/S, Hvidkærvej 21, Højme, DK-

5250 ODENSE SV, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Otello Advokatfirma, Dalgasgade 25, 8., DK-7400 
HERNING, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper [hånddrevet]. 
  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk på land: deler og tilbehør til 

landkjøretøyer. 
  Klasse 35   Detaljhandel og engroshandel, herunder via Internett, 

med: Håndverktøy og redskaper [hånddrevet]; Deler og 
tilbehør til landkjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296076 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712236 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

watchy.no 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TRACK NORGE AS, Postboks 137 Bryn, 0611 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS, 

Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Alarmer; apparater for opptak, overføring, mottak, 
behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
applikasjoner, nedlastbare; dataprogramvare for gps-
systemer [global positioning systems]; elektroniske 
navigasjons-, sporings,- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter; globalt posisjoneringssystem apparater 
[gps]; gps; gps [global positioning system] -mottakere; 
gps [global positioning system] -navigasjonsenheter; 
gps [global positioning system] -sendere; gps [global 
positioning system] -sporings- og lokaliseringsenheter; 
elektronisk utstyr for trådløst mottak, trådløs lagring og 
overføring av data og meldinger; klokker med gps-
sporing og SOS-varsel; personlige sikkerhetsalarmer; 
programvare for gps-navigasjonssystemer; 
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programvare for satellittnavigasjonssystemer; 
sikkerhetsalarmer; smartklokker; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og 
sporing; 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; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare.  

  Klasse 42   Design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; Vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

  Klasse 45   Sporingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296077 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712237 
(220) Inndato: 2017.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TRACK NORGE AS, Postboks 137 Bryn, 0611 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 GRAM HAMBRO & GARMAN ADVOKATFIRMA AS, 

Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Alarmer; apparater for opptak, overføring, mottak, 
behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
applikasjoner, nedlastbare; dataprogramvare for gps-
systemer [global positioning systems]; elektroniske 
navigasjons-, sporings,- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter; globalt posisjoneringssystem apparater 
[gps]; gps; gps [global positioning system] -mottakere; 
gps [global positioning system] -navigasjonsenheter; 
gps [global positioning system] -sendere; gps [global 
positioning system] -sporings- og lokaliseringsenheter; 
elektronisk utstyr for trådløst mottak, trådløs lagring og 
overføring av data og meldinger; klokker med gps-
sporing og SOS-varsel; personlige sikkerhetsalarmer; 
programvare for gps-navigasjonssystemer; 
programvare for satellittnavigasjonssystemer; 
sikkerhetsalarmer; smartklokker; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og 
sporing; 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; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare. 

  Klasse 42   Design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; Vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og utvikling av 

datamaskiner og dataprogrammer. 
  Klasse 45   Sporingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296078 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201606648 
(220) Inndato: 2016.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 METAS AS, Nedre Åstveit 12, 5106 ØVRE ERVIK, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Akustiske alarmapparater; alarminstrumenter; 

analyseapparater for gass; sonar. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296079 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201711888 
(220) Inndato: 2017.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIKTORIJA RUDYTÉ-DAVIES, DYKJELBAKKEN 19, 
4032 STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 

kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296080 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201705796 
(220) Inndato: 2017.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

3M MEMBRANA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-
MN55144 SAINT PAUL, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Membraner laget av syntetisk eller regenerert polymer 
i form av hule fibre for membransepareringsprosesser, 
og apparater utstyrt med de forannevnte membraner 
for vitenskapelig laboratorieformål; vitenskapelig utstyr, 
nemlig filtre, filterelementer og filtermoduler for flytende 
filtrering, separeringsprosesser, osmose og omvendt 
osmose og ultrafiltreringsmoduler; vitenskapelig utstyr, 
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nemlig væskekonsentratorer, renseapparater, filtre og 
filterelementer brukt for tekniske og medisinske 
separeringer og overføringer og for utlevering av 
legemidler. 

  Klasse 10   Filtre og filterelementer for bruk i utstyr for å foreta 
medisinske prosedyrer, nemlig dialyse, oksygenering 
og plasmaseparering; medisinsk utstyr, nemlig moduler 
og apparater utstyrt med filtre og filterelementer for 
plasmafraksjonering, hemodialyse, hemofiltrering, 
endotoksinfiltrering, plasmaferese, hemokonsentrasjon, 
fjerning av toksiner fra blod eller blodplasma, fjerning 
av blodbestanddeler fra blod eller blodplasma; 
hemokonsentratorer, nemlig selvstendige komponenter 
som behandler menneskeblod for å øke 
konsentrasjonen av celler og proteiner i blodet; 
kapillærrør dannet av polymerer og anordnet i form av 
matter for varmevekslere anvendt i medisin; filtre og 
filterelementer for bruk i medisinsk utstyr for 
separeringsprosesser, blodbehandling, dialyse, 
hemodiafiltrering, hemofiltrering, endotoksinfiltrering, 
plasmaferese, oksygenering, mikrofiltrering, 
ultrafiltrering, sterilisering, luftfiltrering, osmose og 
omvendt osmose; medisinsk utstyr, nemlig 
gasseparatorer og oksygenatorer for tilførsel av 
oksygen til blod eller fjerning av karbondioksid fra blod; 
filtre og filterelementer for medisinsk utstyr, nemlig 
hemokonsentrasjonsapparater, hemodialyseapparater, 
hemodiafiltreringsapparater, plasmafereseapparater, 
oksygenatorer og plasmafraksjonering; membraner for 
terapeutiske formål, solgt tomme, for lagring og 
kontrollert frisetting av legemidler, og membraner som 
inneholder levende celler som produserer proteiner 
eller eliminerer proteiner fra en levende kropp; filtre og 
filterelementer for blodfiltrering, hemodialyse, 
hemofiltrering, hemodiafiltrering og oksygenering. 

  Klasse 11   Filtrerings- og separeringsapparater for å rengjøre og 
rense luft, gasser og væsker; fiberfiltreringsmedier for 
generell industriell bruk i rensing av luft og industrielle 
fluider; filtre for å rengjøre og rense luft, gasser og 
væsker; separatorer for rengjøring og rensing av luft; 
separatorer for rengjøring og rensing av gasser; filtre 
for vannfiltrering; industrielt vannrenseutstyr; 
vannfiltreringsenheter for kommersiell og industriell 
bruk; vannfiltre; vannrenseenheter; 
vannbehandlingsutstyr, nemlig patronfiltreringsenheter; 
filtre for industriellbruk i vannfiltrering, vannrensing og 
filtrering av væsker; filtermembraner brukt i 
mikrofiltrering og ultrafiltrering; vann-, væske- og 
fluidrenseutstyr, nemlig mikrofiltreringsenheter og 
ultrafiltreringsenheter brukt for å filtrere urenheter fra 
væsker i legemidler, biotek, næringsmidler og drikker, 
anvendelser innen industri og helsevesen;vitenskapelig 
utstyr, nemlig filtre, filterelementer og filtermoduler for 
sterilisatorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296081 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712413 
(220) Inndato: 2017.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LUND GRUPPEN ARRANGEMENT AS, Postboks 53, 
4339 ÅLGÅRD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Overnatting, hotellovernatting, 

hotellovernattingstjenester, hotell-, bar- og 
restauranttjenester, hotell og motell, hoteller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 

(111) Reg.nr.: 296082 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.30, US, 87/392,730 
(210) Søknadsnr.: 201712420 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-
CA92879 CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296083 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201711891 
(220) Inndato: 2017.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TMF Group B.V., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 

NL-1101CM AMSTERDAM ZUIDOOST, Nederland 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; Bistand ved ledelse; 
forretningsvirksomhet;  bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; administrasjon av 
dataregistre; administrativ databehandling; innsamling 
og systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
bedriftsrådgivningstjenester; abonnementsbaserte 
salgstjenester for telekommunikasjonsselskaper; 
forretningsforespørsler; forretningsundersøkelser; 
forretningsinformasjon; bedriftstaksering; 
forretningsinformasjon; forretningsforskning; gallup 
avstemninger og meningsmålinger; 
prissammenligningstjenester; utarbeidelse av 
kontoutskrifter; personalkonsulenttjenester; 
sysselsettingskonsultasjon vedrørende personal og 
personellforhold; kontortjenester; HR-ledelse og 
rekrutteringstjenester; lønnsutbetalingsrådgivning; 
lønnsutbetalingsbehandlingstjenester [for andre]; 
utarbeidelse av lønningslister [for andre]; 
databehandlingstjenester innen lønnsutbetaling; 
lønnsutbetalingsassistanse; (datastyrt) 
lønnsutbetalingsforberedelser; 
lønnsutbetalingsforberedelser; administrasjon av 
utbetaling av lønn for andre; regnskapstjenester; 
bedriftsorganiseringsrådgivning og bedriftsøkonomisk 
rådgivning; utvelgelse og rekruttering av personell; 
utplassering og utstasjonering av personell. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansiell rådgivning; finansielle 
tjenester; finansielle-evalueringer; monetær virksomhet; 
bank- og kredittjenester; datamaskinbaserte 
betalingstjenester og elektroniske pengeoverføringer; 
kreditt- og debetkorttjenester; rådgivningstjenester og 
veiledning om skattespørsmål; skatt og 
avgiftsrådgivning; skatteplanlegging; skatt og 
avgiftsmessige vurderinger; forsikringstjenester; 
debiteringstjenester relatert til lønningsskatt. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester, inkludert juridisk rådgivning; 
juridiske tjenester og rådgivning knyttet til 
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forretningsdrift, skatt, ansettelse, personell, HR, helse 
og sikkerhet; vurdering og evaluering av immaterielle 
rettigheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296084 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.30, US, 87/392,765 
(210) Søknadsnr.: 201712421 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-
CA92879 CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296085 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709401 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-
CA92879 CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; øl; sirup, pulver og 
preparater for bruk i tilberedning av ikke-alkoholholdige 
drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296086 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712419 
(220) Inndato: 2017.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAMBA NDIAYE, Frogner Plass 1, 0266 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; Administrasjon av 
forretningsanliggender; Administrasjon av 
forsyningskjeder; Administrasjon av handelstjenester; 
Administrasjon av kundeklubber; Administrasjon av 
lojalitetsprogrammer for forbrukere; Administrasjon av 
lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller 
incentiver; Administrasjon av prosjekter;  Administrativ 
ordrebehandling; Administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; Administrative 
tjenester; Analyse av forretningsdata; Analyse av 
kostnadspriser; Analyse av respons på reklame; 
Analyser innen bedriftsledelse; Annonse- og 

reklamevirksomhet via postordre; Annonsering av 
forretningsnettsteder; Annonsering for rekruttering av 
personale; Annonsering for rekrutteringsformål; 
Annonsering i allmenn- og fagtidsskrifter; Annonsering i 
magasiner, brosjyrer og aviser; Annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; Annonsering på 
internett for andre; Annonsering vedrørende 
forretnings- eller boligeiendom; Annonsering 
vedrørende transport- og leveringstjenester; 
Annonsering via mobilnettverk; Annonserings- og 
publiseringstjenester via tv, radio eller post; 
Annonseringstjenester for andre; 
Annonseringstjenester tilveiebragt via internett; 
Arbeidsformidling; Arkivering av dokumenter eller 
magnetbånd [kontortjenester];  ; Arrangering av 
auksjoner   ; Arrangering av handelstransaksjoner via 
nettbutikker, for andre   ; Arrangering og ledelse av 
auksjoner   ; Arrangering og ledelse av handelsmesser  
; Arrangering og ledelse av handelsutstillinger   ; 
Arrangering og ledelse av reklamearrangementer   ; 
Auksjons- og omvendte auksjonstjenester   ; 
Auksjonssalg   ; Auksjonstjenester på internett   ; 
Avisannonsering   ; Avregning av strømforbruk   ; 
Avskrift [transkripsjon]   ; Bannerannonsering   ; 
Bedriftsledelse   ; Bedriftsledelse av hoteller   ; 
Bedriftsledelse for utøvende kunstnere   ; 
Bedriftsledelse innen transport og leveringstjenester   ; 
Bedriftsledelse innen transport og leveringstjenester   ; 
Bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon   ; 
Bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet   ; Bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester   ; Bedriftsledelsesrådgivning   ; 
Bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester   ; Bedriftsledelsesrådgivning via 
internett   ; Bedriftsnettverksbygging   ; 
Bedriftsopplysninger   ; Bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse   ; 
Bedriftsprosjektstudier   ; Bedriftsrisikovurdering   ; 
Bedriftsrådgivning   ; Bedriftsrådgivning   ; 
Bedriftsrådgivning vedrørende annonsering   ; 
Bedriftsrådgivning vedrørende franchisevirksomhet   ; 
Bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring   ; 
Bedriftsrådgivningstjenester   ; 
Bedriftsrådgivningstjenester   ; 
Bedriftsrådgivningstjenester innen landbruk   ; 
Bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet   ; Bedriftsstrategiutvikling   
; Bedriftstøttetjenester (hms)   ; Bedriftsundersøkelser   
; Betal per klikk annonsering   ; Bistand for ledelse av 
handels- eller industribedrifter   ; Bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren   ; Bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse   ; Bistand ved 
forretningsledelse   ; Bokføring   ; Byråer for 
handelsinformasjon   ; Databehandling   ; Datastyrt 
lagerlisteforberedelse   ; Datastyrt lagerstyring   ; 
Datastyrte bedriftsinformasjonstjenester   ; Datastyrte 
forretningsjournaltjenester   ; Datastyrte online 
bestillingstjenester   ; Datastyrte regnskapstjenester   ; 
Datasøk i datafiler, for andre   ; Dekorasjon av 
butikkvinduer   ; Demonstrasjon av varer for 
reklameformål   ; Demonstrasjoner av varer   ; Design 
av markedsføringsmateriale   ; Direkte markedsføring   ; 
Distribusjon av produkter for reklameformål   ; 
Distribusjon av reklamemateriell   ; Distribusjon av 
vareprøver for reklameformål   ; Dokumentkopiering   ; 
Eksportagenturer   ; Eksportfremmende tjenester   ; 
Elektroniske lagerstyringstjenester   ; Etterforskning for 
forretninger   ; Evaluering av personalbehov   ; Faglige 
konsultasjoner om forretninger   ; Fakturering   ; 
Fjernsynsreklame   ; Forberedelse av annonse- og 
reklamekontrakter for andre   ; Forberedelse og ledelse 
av promoterings- og markedsføringsarrangementer   ; 
Forhandling av forretningskontrakter for andre   ; 
Forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart   ; Formidling av annonse- 
og reklamemateriell   ; Formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell   ; Formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann]   ; Formidling av 
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reklame via internett, for andre   ; Formidling av 
reklame for andre via et online elektronisk 
kommunikasjonsnettverk   ; Forretnings- og 
forbruksinformasjon- og rådgivning   ; 
Forretningsadministrasjon   ; Forretningsadministrasjon 
ved lisensiering av varer og tjenester for andre   ; 
Forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over internett   ; Forretningsbistand   ; 
Forretningsevaluering   ; 
Forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering   ; 
Forretningsinformasjoner   ; Forretningsledelse for 
frilans tjenesteytere   ; Forretningsledelse for 
sportsutøvere   ; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter   ; Forskning relatert til bedrifter 
(som research, undersøkelser, markedsundersøkelser)  
; Fotokopieringstjenester   ; Fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside   ; Fremskaffelse 
av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon   ; 
Fremskaffelse av kontrakter for andre   ; Fremskaffelse 
av kontrakter for andre vedrørende salg av varer   ; 
Fremskaffelse av markedsføringsrapporter   ; 
Fremskaffelse av plass på nettsteder for annonsering 
av varer og tjenester   ; Fremskaffelse av reklameplass  
; Fremskaffelse av reklameplass i tidsskrifter, aviser og 
blader   ; Fremskaffelse og utleie av reklameplass og 
reklamemateriell   ; Gallupundersøkelse   ; Import- og 
eksportagenturer   ; Informasjonstjenester vedrørende 
annonsering   ; Informasjonstjenester vedrørende jobb- 
og karrieremuligheter   ; Innkjøp av varer og tjenester 
for andre virksomheter   ; Innkjøpsagenttjenester   ; 
Innlede telefonsamtaler for andre   ; Innregistrering av 
tekstkommunikasjon og data   ; Innsamling av 
informasjon til databaser   ; Internettannonsering   ; 
Kommersiell ledelse   ; Kommersielle 
formidlingstjenester   ; Kompilering av adresselister   ; 
Kompilering av foretakskataloger   ; Kompilering av 
forretningsstatistikk og handelsinformasjon   ; 
Kompilering av kataloger for publisering på internett   ; 
Kompilering av reklame for bruk som nettsider på 
internett   ; Kompilering av reklameutsendelseslister   ; 
Kompilering av statistikk for handel eller kommersielle 
formål   ; Kompilering av statistisk informasjon   ; 
Kompilering og systematisering av informasjon inn i 
databaser   ; Kompliering av registre med informasjon 
for handels- og reklameformål   ; Konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi   ; 
Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale   ; Konsulenttjenester innen administrasjon 
og ledelse av hoteller   ; Konsulenttjenester vedrørende 
forretningsstrategi   ; Konsulenttjenester vedrørende 
sammenslåinger og oppkjøp   ; Konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse   ; Konsultasjoner i 
personalspørsmål   ; Kontortjenester   ; Kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester   ; Kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester for vasking av 
boliger og forretningsbygg   ; Kostnad-nytte-analyse   ; 
Layouttjenester for reklameformål   ; Ledelse av 
bedriftsverdivurderinger   ; Ledelse av forretnings- og 
markedsundersøkelser   ; Ledelse av 
forretningsprosjekter   ; Ledelse av 
markedsundersøkelser   ; Ledelse av 
markedsundersøkelser   ; Ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser   ; Ledelse av refusjonsplaner for 
andre   ; Ledelse av varemesser   ; 
Lederrekrutteringstjenester   ; 
Livsløpskostnadsberegning   ; Lobbyvirksomhet for 
forretningsformål   ; Manusskriving for reklameformål   ; 
Markedsanalyse   ; Markedsføring   ; Markedsføring av 
arrangementer   ; Markedsføring av produkter   ; 
Markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse   ; Markedsføring og salgsfremmende 
tjenester   ; Markedsføringsbistand   ; 
Markedsføringsbyråtjenester   ; 
Markedsføringsinformasjon   ; 
Markedsføringsrådgivning   ; Markedsføringsrådgivning 

; Markedsstudier   ; Markedsundersøkelser   ; 
Markedsundersøkelser   ; Markedsvurderingstjenester   
; Markesføringsanalyse   ; Maskinskrivning   ; 
Mediekjøpstjenester   ; Modelltjenester for reklame og 
salg   ; Nyhetsklipping   ; Omflyttingstjenester   ; Online 
annonsering Online annonsering på datanettverk; 
Online annonserings- og markedsføringstjenester; 
Online auksjonstjenester; Online detaljhandelstjenester 
av nedlastbare ringetoner; Online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; Online detaljhandelstjenester for 
kosmetikk og skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør; 
Online promotering av datanettverk og nettsteder; 
Oppdatering av reklamedokumentasjon; Oppdatering 
og vedlikehold av data i databaser; Oppdatering og 
vedlikehold av informasjon i registre; Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle og reklameformål; Organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål; 
Organisering av handels- og reklameutstillinger; 
Organisering av messer for salg og markedsføring; 
Organisering av moteshow for kommersielle formål; 
Organisering av motevisninger for salgsformål; 
Organisering av utstillinger og varemesser for 
kommersielle eller reklameformål; Organisering av 
varemesser for reklameformål; Organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer; 
Organisering og ledelse av varemesser, arrangementer 
og utstillinger med kommersielle eller reklameformål; 
Organisering, drift og overvåkning av 
kundelojalitetsprogrammer [kontortjenester]; 
Organisering, drift og tilsyn av lojalitets- og 
incentivprogrammer; Organisering, drift og tilsyn av 
salg og salgsfremmende incentivprogrammer; 
Outsourcing av administrative ledelsestjenester for 
bedrifter; Outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; 
Personaladministrasjon; Personaladministrasjons- og 
ansettelsesrådgivning; Personaladministrasjonsbistand; 
Personalledelse; Personalrådgivning; 
Personalutplasseringstjenester; Personalutvelgelse ved 
hjelp av psykologisk testing; Personellrekruttering; 
Personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Personlighetstesting for 
rekrutteringsformål; Planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; Presentasjon av bedrifter på internett 
og andre medier; Presentasjon av varer gjennom 
medier, for detaljsalg; Prissammenligningstjenester; 
Produksjon av radio- og TV-reklame; Produksjon av tv-
shop programmer; Produktpresentasjonstjenester; 
Produsering av reklamefilmer; Profesjonell rådgivning 
vedrørende personaladministrasjon; Profesjonelle 
forretningsundersøkelser; Prokura [handel på andres 
vegne]; Promotere filmer for andre; Promotere varer og 
tjenester for andre via et globalt datanettverk; 
Promotering av varer og tjenester for andre; 
Promotering av varer og tjenester for andre på 
internett; Pr-rådgivning; Public relation [pr-virksomhet]; 
Publisering av reklamemateriell; Publisering av 
reklametekster; Påminnelser av avtaler 
[kontortjenester]; Radioreklame; 
Rasjonaliseringseksperttjenester; Regnskapsanalyser; 
Regnskapskontroll; Reklame- og salgsfremmende 
tjenester; Reklamebyråer; Reklameformidling; 
Reklameoppslag; Reklameplanleggingstjenester; 
Reklametjenester, salgsfremmende tjenester og 
markedsføringstjenester vedrørende kjøretøyer; 
Reklameundersøkelsestjenester; Reklamevirksomhet; 
Rekruttering av midlertidig personale; Rekrutterings- og 
utvelgelsestjenester; Rekrutteringsrådgivning; 
Risikostyringsrådgivning for bedrifter; 
Rubrikkannonsering; Rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; Rådgivning for 
forretningsledelse; Rådgivning og bistand for 
bedriftsledelse; Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; Rådgivning vedrørende 
bedriftsoppkjøp; Rådgivning vedrørende 
bedriftsorganisasjon; Rådgivning vedrørende hms; 
Rådgivning vedrørende pr-strategi; Rådgivning 
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vedrørende reklamestrategi; Rådgivning vedrørende 
skatteberegning; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende regnskap; 
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
Rådgivningstjenester for avisannonsering; 
Rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring; Rådgivningstjenester 
vedrørende bedriftsledelse; Rådgivningstjenester 
vedrørende franchisevirksomhet; Rådgivningstjenester 
vedrørende kommersiell handel; Rådgivningstjenester 
vedrørende risikostyring for bedrifter; 
Rådgivningstjenester vedrørende søk etter sponsorer; 
Salg [detalj- og engros-] av farmasøytiske, veterinære 
og sanitære preparater og medisinsk utstyr; Salg av 
matvarer; Salgsfremmende markedsføring; 
Salgsfremmende tjenester; Salgsfremmende tjenester 
[for tredjemann]; Salgspromotering ved kassa, for 
andre; Sammenstilling av statistikk; Sekretærtjenester; 
Sertifisering (utstedelse av dokumenter); 
Skatteberegning og konsulenttjenester; Skriving av cv 
for andre; Skriving av reklametekster; Sortering av data 
i databaser; Sponsorsøktjenester; Statistisk analyse og 
rapportering; Stenografi; Strategisk 
forretningsplanlegging; Systematisering av informasjon 
til databaser; Søkemotoroptimalisering; 
Tekstbehandlingstjenester; Tekstforfattervirksomhet; 
Telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; 
Telemarkedstjenester; Tilveiebringe auksjonstjenester 
online; Tilveiebringe forretnings- og 
markedsføringsinformasjon; Tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk; 
Tilveiebringe forretningsinformasjonskatalogtjenester, 
via et globalt datanettverk; Tilveiebringe informasjon og 
rådgivning til kunder om utvalg av produkter og artikler 
som skal kjøpes inn; Tilveiebringe informasjon om 
ansettelser; Tilveiebringe informasjon om kommersielt 
salg; Tilveiebringe informasjon vedrørende 
personalrekruttering; Tilveiebringe online 
handelsinformasjonskataloger; Tilveiebringe online 
handelskataloginformasjon; Tilveiebringelse av en on-
line markedsplass for kjøpere og tilbydere av varer og 
tjenester; Utarbeidelse av forretningsrapporter; 
Utarbeidelse av forretningsstatistikk; Utarbeidelse av 
kontrakter for fremskaffelse av tjenester, for andre; 
Utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og 
tjenester, for andre; Utarbeidelse av kontrakter for kjøp 
og salg av varer, for andre; Utarbeidelse av 
lønningslister; Utarbeidelse av reklamekontrakter, for 
andre; Utarbeidelse og sluttføring av 
handelstransaksjoner, for andre; Utarbeiding av 
skatteberegninger; Utfylling av selvangivelser; Utleie av 
annonseringstid i kommunikasjonsmedia; Utleie av 
fotokopieringsmaskiner; Utleie av kontormaskiner og 
apparater; Utleie av online reklameplass; Utleie av 
oppslagstavler (for reklame); Utleie av 
reklamemateriell; Utleie av reklameplass; Utleie av 
reklameplass og reklamemateriell; Utleie av 
reklameplass på internett; Utleie av salgsautomater; 
Utleie av salgstands; Utplassering av midlertidig 
personale; Utplassering av personale; Utplassering og 
rekruttering av personale; Utsendelse av 
reklameannonser; Utsendelse av reklamemateriell 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; 
Utsendelse av vareprøver; Utvikling av varemerker; 
Utvikling og implementering av markedsstrategier for 
andre; Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; 
Varemerkeposisjonering; 
Varemerkerevalueringstjenester; 
Varemerkestrategitjenester; Varemerketesting; Web 
indeksering for kommersielle og markedsføringsformål; 
Websidetrafikk optimalisering; Økonomisk planlegging.  

  Klasse 36   Avbetalingslån; Drift av lånekontoer; Finans- og 
lånetjenester; Finansielle tjenester i form av utlån av 
penger; Finansielle tjenester relatert til lån; Finansiering 
av boliglån; Finansiering av lån; Finansiering av lån for 
sikkerhet og overvåkningssystemer; Finansiering av lån 
med sikkerhet; Finansiering, tilrettelegging og 
pantesikring av lån for andre; Finansrådgivning i 
forbindelse med lån; Finansrådgivning i forbindelse 

med studielånstjenester; Forbrukslånstjenester; 
Fremskaffelse av låneinformasjon for studenter; 
Fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med 
tilrettelegging av boliglån; Husbankvirksomhet, utlåns- 
og meklingstjenester; Kommersielle lån; 
Konsulenttjenester i forbindelse med opptak av lån; 
Kreditt- og lånetjenester; Lån med verdipapirer; Lån 
mot sikkerhet; Lånefinansiering; Lånerådgivning; 
Lånetjenester for egenkapital til bolig; Lånetjenester for 
studenter; Megling av lån; Pantelån; 
Sluttoppgjørtjenester ved lån; Spare- og lånetjenester; 
Tilrettelegging av boliglån; Tilrettelegging av boliglån og 
lån; Tilrettelegging av lån; Tilrettelegging av lån med 
sikkerhet; Tilveiebringelse av driftskapital og driftslån 
av alle typer; Tilveiebringelse av lån for andre; 
Tilveiebringelse av lån med sikkerhet; Tilveiebringelse 
av lån med sikkerhet i verdipapirer; Tilveiebringelse av 
låne- og kredittmuligheter; Tilveiebringelse av 
midlertidige lån; Utlån mot pant i fast eiendom; Utlån 
ved betaling og diskontering av regninger; Utstedelse 
av lån ved leie; Utstedelse av midlertidige lån; 
Utstedelse av pantelån Verdipapirlån 
Eiendomsmeglingstjenester for leasing av land; 
Eiendomstjenester i forbindelse med salg, kjøp og 
leasing av fast eiendom; Finansiering av bil-leasing; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med leasing 
av land; Tilrettelegging av leasing og leieavtaler for fast 
eiendom; Tilveiebringelse av kapital for kjøp på 
avbetaling og for leasing; Tjenester for fornyelse av 
leasing for fast eiendom Tjenester for oppsigelse av 
leasing for fast eiendom. 

  Klasse 37   Asfaltering; Avbalansering av dekk; Avisingstjenester 
for fly; Bagasjereparasjon; Bensinstasjonservice for 
kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; 
Beredskapstjeneste av utstyr for gassforsyning; 
Beredskapstjeneste av utstyr for strømforsyning; 
Beredskapstjeneste av utstyr for vannforsyning; 
Bilpolering; Bilrengjøring og -vask; Bleievasking; Bolig- 
og forretningsbyggkonstruksjon; Boring av olje- og 
gassbrønner; Boring etter og pumping av olje; Boring 
etter råolje; Brønnboring; Byggeledelse; 
Byggeplassoppsyn; Byggevirksomhet; Bygging av 
butikker; Bygging av fabrikker; Bygging av havner; 
Bygging av kanalsluser; Bygging av lystbåter; Bygging 
av messeboder og -butikker; Bygging av moloer; 
Bygging og konstruksjon under vann; Byggvedlikehold; 
Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Dekorative 
maletjenester; Desinfeksjon; Desinfisering; 
Desinfisering av telefonrør; Desinfisering av telefonrør 
og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Drivstoffpåfylling av biler; Drivstoffpåfylling av fly; 
Drivstoffpåfylling, vask, rengjøring, vedlikehold og 
reparasjon av biler; Elektriske installasjonstjenester; 
Elektriske installasjonstjenester; Etterbearbeiding på 
bil; Etterfylling av tonerkassetter; Feiing av 
skorsteinspiper; Fernissering; Fjerning av asbest; 
Fjerning av fugler fra bolig- og forretningsbygg; Fjerning 
av rester fra bygninger [byggetjenester]; Fornyelse av 
klær; Forsterkning av bygg; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med byggkonstruksjon; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
desinfisering av telefonrør; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med gaterengjøringstjenester; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
gulvpoleringstjenester; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med installasjon av elektriske apparater; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon av maskineri; Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med installasjon eller reparasjon av låser; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
installasjon og reparasjon av tak; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger, samt reparasjons- og installasjonstjenester; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
lapping/stopping av klær; Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med nedrivning av bygninger; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
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offentlige anleggsprosjekter; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med pleie og reparasjon av 
pels; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
pleie, rensing og reparasjon av pels; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med pressing av klær; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rekonstruksjon av bygninger; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøring av bygninger; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøring av tepper og ryer; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøringstjenester av 
lagringstanker; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøringstjenester av septiktanker; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøringstjenester for badekar og 
varmtvannsbeholder; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med renovasjon av bygninger; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av bakkekjøretøy; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av biler; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av biljardutstyr; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av briller; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av fiskeredskaper; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av klær; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av leketøy eller dukker; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av paraplyer; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av personlige smykker; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av sko; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av spillemaskiner og -utstyr; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon av 
sportsutstyr; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon av sykler; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon av tatami-
matter; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner og -
utstyr; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av biler; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bokbindingsutstyr og -presser; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av brannalarmer; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av dykkermaskiner og -
utstyr; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av elektrisk belysning; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av elektriske 
kokeapparater og -installasjoner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske motorer; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av fartøy; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fiskeredskap; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fly; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
forbrenningsovner; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
forbrukerelektronikk; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
fotomaskiner og utstyr; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
frysemaskiner og -utstyr; Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
gassvannvarmere; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
gruvemaskiner og -utstyr; Fremskaffelse av informasjon 

i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av ikke-
elektriske kokeapparater og -installasjoner; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av industrielle 
oppvaskmaskiner; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle vaskemaskiner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av industriovner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av jernbanevogner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kinematografiske maskiner og utstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av klimaanlegg; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av klokker og armbåndsur; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater og -
installasjoner; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kokekar og stekepanner; Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kontormaskiner og -utstyr; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kontrollutstyr for vannforurensning; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kraftgeneratorer; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av laboratorieutstyr og -
instrumenter; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
landbruksmaskiner og -redskap; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av malemaskiner og -utstyr; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner for bearbeiding av tobakk; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
instrumenter for produksjon av sko; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av 
halvledere; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
systemer for produksjon av integrerte kretser; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
bearbeiding av mat eller drikkevarer; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for bruk i 
skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for emballering og 
innpakning; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for fisking; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for kjemisk behandling; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
lasting og lossing; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for plastbearbeiding; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon av 
glasstøy; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for produksjon av gummivarer; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
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vedlikehold av maskiner og utstyr for 
søppelkomprimering; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for søppelkomprimering; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
trykking eller bokbinding; Fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr innen telekommunikasjon; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og 
utstyr; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av mekaniske 
parkeringssystemer; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av motoriserte tohjulinger; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av musikkinstrumenter; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av måle- og testemaskiner; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og 
optisk utstyr; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av pumper; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av skilt; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av skytevåpen; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sportsutstyr; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sykkelparkeringsutstyr; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av symaskiner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av tekstilmaskiner og -utstyr; Fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av trykkeripresser; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av underholdningsmaskiner og -utstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av vannrenseutstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av varmtvannsbeholdere; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon og vedlikehold av briller; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av smelteovner; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av vesker eller tasker; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjonstjenester innen flysektoren; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
restaurering av møbler; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med skadedyrsutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med skipsbygging; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sliping 
av sakser og kjøkkenkniver; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tjenester innen 
konstruksjon, reparasjon, restaurering, vedlikehold og 
installasjon; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av anleggsmaskiner og -utstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie 
av bilvaskutstyr; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av elektriske vaskemaskiner; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie 
av gruvemaskiner og -utstyr; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av 
gulvrensemaskiner; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av mopper; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utvendig rengjøring av 

bygninger; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med vasketjenester; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med vedlikehold av måle- og testutstyr; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
vedlikehold og reparasjon av safer; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med 
vindusrengjøringstjenester; Fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning i forbindelse med rengjøring; 
Fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse 
med konstruksjon av bygninger; Fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med konstruksjon 
av bygninger, samt reparasjons- og 
installasjonstjenester; Fremskaffelse av nettbasert 
informasjon i forbindelse med reparasjons- og 
installasjonstjenester; Fremskaffelse av rådgivning i 
forbindelse med tjenester innen installasjon, 
vedlikehold og reparasjon; Fremskaffelse av vaske- og 
tørkeanlegg; Fremstilling av kunstig snø; 
Gatefeiingstjenester; Gaterengjøring; Gaterengjøring 
og fremskaffelse av relatert informasjon; Gipsarbeid; 
Gjeninnsetting av smykker; Gjenoppbygging av 
maskiner (helt eller delvis ødelagt); Gjenoppbygging av 
motorer (helt eller delvis ødelagt); Grundig utvendig og 
innvendig håndvask av bil; Grundig utvendig og 
innvendig håndvask av bil; Gruvedrift for diamanter; 
Gruvedrift for diamanter, edelstener og edle metaller; 
Gruvedrift for edelstener; Gruvedrift for edle metaller; 
Gruve-utvinning; Gulvblåsing; Gulvpolering; 
Gulvpolering og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Hattereparasjon; Hatterestaurering; Husmaling; 
Hydrauliske fraktureringstjenester; Høyglanspolering og 
polering; Industrielle og kommersielle 
rengjøringstjenester; Informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med bilreparasjon; 
Innendørspersiennebasert installasjon og reparasjon; 
Innvendig forskaling og maling i bygninger; Innvendig 
konstruksjon av bygninger; Innvendig og utvendig 
rengjøring av bygninger; Innvendig rengjøring av 
bygninger; Innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester; Innvendige tetnings- og 
fugetjenester; Inspeksjon av biler og tilhørende deler 
før vedlikehold og reparasjon; Inspeksjon ved 
byggkonstruksjon; Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon i forbindelse med kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling; Inspeksjonstjenester for 
byggkonstruksjon ved byggeprosjekter; 
Inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon ved 
eiendomsprosjekter; Installasjon av apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
Installasjon av apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, 
klimaanlegg, tørking, ventilasjon og 
støvavtrekksanlegg; Installasjon av armaturer og 
beslag for bygninger; Installasjon av audiovisuelt utstyr; 
Installasjon av automatiseringsutstyr for bygninger; 
Installasjon av belysning; Installasjon av bordkledning; 
Installasjon av brannalarmer; Installasjon av 
brannsikringsutstyr; Installasjon av byggeisolasjon; 
Installasjon av datamaskinvare; Installasjon av dører og 
vinduer; Installasjon av dørlukkere; Installasjon av 
døråpnere; Installasjon av døråpnere og -lukkere; 
Installasjon av elektrisk og elektronisk utstyr i biler; 
Installasjon av elektriske lys- og strømsystemer; 
Installasjon av energieffektivt utstyr; Installasjon av 
fotoelektriske celler og moduler; Installasjon av gass- 
og vannrørledninger; Installasjon av gasstilførsels- og 
distribusjonsutstyr; Installasjon av gipspaneler; 
Installasjon av glass i konservatorier, vinduer, dører og 
drivhus; Installasjon av gulvfliser; Installasjon av 
hydraulisk utstyr; Installasjon av industrimaskiner; 
Installasjon av industriovner; Installasjon av 
inngjerdinger; Installasjon av interiør i lystbåter; 
Installasjon av isolasjon i hulvegg; Installasjon av 
isolasjonsmaterialer; Installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer; 
Installasjon av isoleringsglass i konservatorier, vinduer, 
dører og drivhus; Installasjon av kabler for 
internettilgang; Installasjon av kjøkkenapparater; 
Installasjon av kjøkkenskap; Installasjon av kjøleutstyr; 
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Installasjon av klimaanlegg; Installasjon av klimaanlegg 
for bruk i renrom; Installasjon av kokeapparater; 
Installasjon av kommersielle kokeapparater; 
Installasjon av kommunikasjonsutstyr; Installasjon av 
kontormaskiner; Installasjon av kontrollsystemer for 
klimaanlegg; Installasjon av lynavledere; Installasjon av 
maskiner og verktøymaskiner for behandling og 
bearbeiding av metaller; Installasjon av maskinvare for 
datasystemer; Installasjon av maskinvare for 
internettilgang; Installasjon av maskinvare og kabler for 
internettilgang; Installasjon av miljøkontrollsystemer; 
Installasjon av miljøkontrollsystemer for renrom; 
Installasjon av miljøvernsystemer; Installasjon av 
motorer; Installasjon av møbler; Installasjon av møbler 
for butikker; Installasjon av parabolantenner; 
Installasjon av personheiser; Installasjon av presser for 
metallbearbeiding; Installasjon av radiosystemer og -
nettverk; Installasjon av regnvanntanker; Installasjon av 
renromsystemer; Installasjon av rørisolasjon; 
Installasjon av rørlegging; Installasjon av 
rørleggingssystemer; Installasjon av sanitærutstyr; 
Installasjon av septiktanker; Installasjon av 
sikkerhetssystemer; Installasjon av sikkerhetsutstyr; 
Installasjon av skipsinteriør; Installasjon av 
solvarmesystemer; Installasjon av støvavtrekksanlegg; 
Installasjon av systemer for drenering av regnvann; 
Installasjon av systemer for forvaring av kjæledyr på et 
bestemt område; Installasjon av systemer for 
oppsamling av regnvann; Installasjon av systemer for 
opptak av regnvann; Installasjon av telefonlinjer; 
Installasjon av telefonutstyr; Installasjon av telt; 
Installasjon av termisk isolasjon for bygninger; 
Installasjon av tregulv; Installasjon av tyverisikre 
enheter; Installasjon av tørkeapparater; Installasjon av 
utstyr for belysning, oppvarming, dampgenerering, 
matlaging, kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning 
og sanitære formål; Installasjon av utstyr for generering 
av kraft; Installasjon av utstyr for kjøkken og vask; 
Installasjon av utstyr for produksjon av olje; Installasjon 
av utstyr for reaktiv strømkompensasjon; Installasjon av 
vannforsyningsutstyr; Installasjon av vannrør; 
Installasjon av varme- og kjøleapparater; Installasjon 
av varme-, lys- og kokeapparater; Installasjon av 
varmeapparater; Installasjon av veggkledninger; 
Installasjon av ventilasjons- og støvavtrekksanlegg; 
Installasjon av ventilasjonsutstyr; Installasjon av 
vinduer; Installasjon eller reparasjon av låser; 
Installasjon eller vedlikehold av låser og fremskaffelse 
av relatert informasjon; Installasjon og reparasjon av 
airconditionapparater; Installasjon og reparasjon av 
antenner; Installasjon og reparasjon av brannalarmer; 
Installasjon og reparasjon av datamaskiner; Installasjon 
og reparasjon av datamaskinvare; Installasjon og 
reparasjon av dørrammer; Installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater; Installasjon og reparasjon av 
forretnings- og kontormaskiner og utstyr; Installasjon og 
reparasjon av fryseutstyr; Installasjon og reparasjon av 
heiser; Installasjon og reparasjon av innbrudds- eller 
brannalarmer; Installasjon og reparasjon av 
kjøleanlegg; Installasjon og reparasjon av 
klimaanleggsystemer; Installasjon og reparasjon av 
lagerdepoter; Installasjon og reparasjon av låser; 
Installasjon og reparasjon av oppvarmingsutstyr; 
Installasjon og reparasjon av ovner; Installasjon og 
reparasjon av persienner; Installasjon og reparasjon av 
rørledninger; Installasjon og reparasjon av 
smelteovner; Installasjon og reparasjon av telefoner; 
Installasjon og reparasjon av tv-utstyr; Installasjon og 
reparasjon av tyverialarmer; Installasjon og reparasjon 
av vanningsanlegg; Installasjon og reparasjon av 
varme-, ventilasjons- og klimaanleggsystemer; 
Installasjon og reparasjon av vinduspersienner; 
Installasjon og reparasjon av vindusrammer; 
Installasjon og vedlikehold av datamaskinvare for 
overføring av data for ekstern avlesing av strømmålere; 
Installasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr; 
Installasjon og vedlikehold av fabrikkanlegg og -utstyr; 
Installasjon og vedlikehold av fotoelektriske 
installasjoner; Installasjon og vedlikehold av innbrudds- 

eller brannalarmer; Installasjon og vedlikehold av 
maskinvare for datanettverk og internettilgang; 
Installasjon og vedlikehold av oljeledninger; Installasjon 
og vedlikehold av overrislingsanlegg; Installasjon og 
vedlikehold av solfangerinstallasjoner; Installasjon og 
vedlikehold av trafikkontrollutstyr; Installasjon og 
vedlikehold av utstyr og instrumenter innen overføring 
og kringkasting; Installasjon, endring, utskifting og 
reparasjon av låser; Installasjon, konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av energi- og 
strømgenererende apparater, utstyr og installasjoner; 
Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
kondensatorer, dampkondensatorer, radiatorer for 
motorer, luftettervarmere, kjelerør; Installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av renromsfasiliteter og 
utstyr; Installasjon, reparasjon og vedlikehold av utstyr 
for oppvarming; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av apparater og instrumenter for leding, veksling, 
omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatiseringssystemer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatiseringsutstyr for bygninger; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatisk 
utstyr for åpning og lukking av halvrunde vinduer over 
dører; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatisk utstyr for åpning og lukking av takvinduer; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatisk 
utstyr for åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatisk 
utstyr for åpning og lukking av vinduer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av vinduer, halvrundt vindu over dør, 
takvinduer og ventilasjonsspjeld; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiske dører og 
bommer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatiske dører og porter; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av automatiske nødutganger; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av ballast for 
skip; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av batterier 
og akkumulatorer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av belysning; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av bore- og gruveutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av bore- og gruveverktøy; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av brann- og 
røykbarrierer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
brann- og sikkerhetsalarmer; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av brannalarmer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av brannalarmer, 
røykvarslere og varmedetektorer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av brannalarmer, 
røykvarslere og varmedetektorer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av bølgeomformingsanlegg 
og bølgekraftverk; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av dataeksternenheter; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datamaskinvare og eksternenheter; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare og elektronisk undervisningsutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk 
og it-utstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dentalt utstyr og instrumenter; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av dører og gjerder; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektrisk belysning; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr for bruk 
innen automasjon; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektrisk utstyr; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektriske enheter; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektriske stasjoner og 
styringssystemer for maskiner; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektronisk databehandlingsutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk 
kontrollutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
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elektronisk kontrollutstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk overvåkingsutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektronisk, 
elektrisk og mekanisk utstyr; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av embarkeringsbroer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av etikettmaskiner; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
fjernkontrollutstyr for skifte av trykkplater; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fjernvarmeanlegg; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
formblåsemaskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av forseglingsmaskiner; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fotoelektriske celler og 
moduler; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
fotoelektriske moduler; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av frittstående gittermaster; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av gass- og strømsystemer; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av gass-, strøm 
og vannforsyningsutstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av gatebelysning; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av heiser; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av hydraulisk utstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av hydrauliske systemer for 
biler; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
hydrauliske systemer for maskiner; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av høytrykkslinjer, slanger og 
rørledninger for hydrauliske systemer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av industrimaskiner; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
industrimaskiner og produksjonsanlegg; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av innbruddsalarmer; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
jernbanespor; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kassaapparater; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av katalysatorer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kirurgisk utstyr og instrumenter; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av kirurgisk, 
medisinsk, dentalt og veterinærisk utstyr og 
instrumenter; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kjelsystemer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kjelsystemer og solenergisystemer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kjøkkenmøbler; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kjøkkenutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kjøle- og klimaanleggsystemer for temperaturstyrte 
miljøer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kjøleutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
klimaanlegg; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
klimaanleggsystemer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kloakksystemer; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av klokker og andre ur- og kronometriske 
instrumenter; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kompressorer, luftpumper og vakuumpumper; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, ventilatorer, 
luftfiltre, vekselstrømsgeneratorer, trykkregulatorer og 
oljeutskillere; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kontormaskiner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kortlesere; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kraftverk og strømnett; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kringkastingsutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kvalitetskontrollutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av laste- og 
lossemaskiner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av led-belysning; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftfiltre; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftpumper; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftrenseutstyr; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av luftrenseutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av luftundersøkelsesutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner for 
bruk i forlagsindustrien; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner for plastbearbeiding; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner for 
å fylle beholdere; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner i grafisk industri; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner innen grafisk 

industri; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
maskinvare for databehandlingsutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskinvare for 
datakommunikasjonsnettverk; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskinvare for datanettverk; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinsk 
utstyr og instrumenter; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk åpning og lukking av 
takvinduer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
mekanisk åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
åpning og lukking av vinduer; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av mekanisk åpning og lukking av 
vinduer, halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av metallbearbeidingsmaskiner; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av meteorologiske master; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av minibanker; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av myntteller- og 
sorteringsmaskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måle- og testutstyr og instrumenter; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av måleutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av oljeutskillere; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
omformingsanlegg og kraftverk; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av omformingsanlegg, 
kraftverk, bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
pakkemaskiner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av passasjerheiser, rullende fortau, embarkeringsbroer 
og rulletrapper; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av personheiser; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av produksjonsmaskiner og -utstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av pumper og 
pumpestasjoner; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av påfyllingsmaskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av regulerings-, overvåkings- og 
kontrollutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
rengjøringsmaskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rullende fortau; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av røykvarslere; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av sikkerhets- og autentiseringsutstyr; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av sikkerhetsutstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av solcellepaneler for generering av strøm; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm, solfangere og 
fotoelektriske moduler; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av solenergisystemer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av solfangere; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av sorteringsmaskiner; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
spillemaskiner, jukebokser og 
telekommunikasjonsutstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av støpemaskiner; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av systemer for eksosgassreduksjon; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av systemer, 
maskineri og utstyr for bearbeiding av metall og blikk; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av telefon- og 
kommunikasjonsutstyr; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telefoner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telekommunikasjonsutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr 
og -instrumenter; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av temperaturkontrollutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trappeheiser; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkeripresser; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av trykkeripresser og andre maskiner for bruk i 
forlagsindustrien; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av trykkeripresser og deler; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkeripresser og deler; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkregulatorer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av tørkeutstyr; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av understell og karosseri på biler; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for autentisering av 
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dokumenter; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen gruvedrift; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av utstyr for bruk innen gruvedrift, 
dagbrudd og steinbryting; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for bruk innen kullbryting; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
bruk innen nedrivning; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for bruk innen veibygging; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
generering av strøm; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for generering av strøm; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
oppvarming, luftrensing, kjøling, tørking, ventilering, 
temperaturkontroll og klimaanlegg; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for strømforsyning; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for varetransport; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for å 
undersøke autentisering av pengesedler; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr metallbearbeiding; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr og 
instrumenter innen måling, signalisering og overvåking; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vakuumpumper; Installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av valser for maskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av valseverk; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vannforsyningsutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av varmeanlegg; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av varmeapparater; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
varmeisolasjonssystemer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av varmesystemer; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av vekselstrømsgeneratorer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vektapparater; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
ventilasjonssystemer; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av ventilasjonsutstyr; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ventilatorer; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av veterinærisk utstyr og 
instrumenter; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller og vindturbiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmålere; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindtårn og vindmålere; Installasjon, 
vedlikehold og reparasjon og istandsettelse av 
industrimaskiner; Installasjonstjenester for bygging av 
stillaser, arbeids-, og byggeplattformer; 
Installasjonstjenester for heiser; Installasjonstjenester i 
forbindelse med modernisering av maskiner, 
verktøymaskiner og automatiske systemer for 
behandling og bearbeiding av metaller; Isolering 
[bygging]; Isolering av inner- og yttervegger, innvendige 
tak og yttertak; Isolering av yttervegger; Istandsettelse 
av industrimaskiner; Istandsettelse av maskiner og 
motorer som er slitt eller delvis ødelagt; Istandsettelse 
av maskiner som er slitt eller delvis ødelagt; 
Istandsettelse av motorer som er slitt eller delvis 
ødelagt; Istandsettelse av vakuumpumper og 
tilhørende deler; Kabling for telekommunikasjon; 
Kjøkkenmontering; Kjøleskapsreparasjon; Klinking; 
Klokkereparasjon; Klokkereparasjon; Knivsliping; 
Koffertreparasjon; Konstruksjon av boligbygg; 
Konstruksjon av broer; Konstruksjon av bygninger; 
Konstruksjon av bygninger og andre strukturer; 
Konstruksjon av bygninger, demninger og broer; 
Konstruksjon av bygninger, veier, broer og demninger; 
Konstruksjon av bølgekraftverk; Konstruksjon av dekk; 
Konstruksjon av demninger; Konstruksjon av 
energieffektive bygninger og strukturer; Konstruksjon 
av flyplasser; Konstruksjon av forretningsbygg; 
Konstruksjon av industribygninger; Konstruksjon av 
kjøpesentre; Konstruksjon av kloakksystemer; 
Konstruksjon av konservatorier og drivhus; 
Konstruksjon av kontorbygninger; Konstruksjon av 
kraftverk; Konstruksjon av medisinske institusjoner; 
Konstruksjon av offentlige anleggsprosjekter; 
Konstruksjon av oljerørledninger; Konstruksjon av 
sportsarenaer; Konstruksjon av strukturer for lagring av 
naturgass; Konstruksjon av strukturer for lagring av 

råolje; Konstruksjon av strukturer for produksjon av 
naturgass; Konstruksjon av strukturer for produksjon av 
råolje; Konstruksjon av strukturer for transport av 
naturgass; Konstruksjon av strukturer for transport av 
råolje; Konstruksjon av stålstrukturer; Konstruksjon av 
telekommunikasjonstårn; Konstruksjon av 
vannkraftverk; Konstruksjon av varemesse- og 
utstillingsboder; Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer; Konstruksjon av vestibyler; 
Konstruksjon av vindkraftverk; Konstruksjon av 
vinterhager; Konstruksjon og montering av 
utstillingsboder, scener og boder; Konstruksjon og 
renovering av broer; Konstruksjon og renovering av 
bygninger; Konstruksjon og renovering av bygninger og 
andre strukturer; Konstruksjon og reparasjon av 
boligbygg og hus; Konstruksjon og reparasjon av 
bygninger; Konstruksjon og reparasjon av bygninger og 
andre strukturer; Konstruksjon og reparasjon av 
flyplasser og flyplassfasiliteter; Konstruksjon og 
reparasjon av hus; Konstruksjon og tuning av biler i 
produksjonslinjer og tilhørende motorer; Konstruksjon 
og vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, 
boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, 
kontorbygninger og parkeringshus; Konstruksjon og 
vedlikehold av bygninger; Konstruksjon og vedlikehold 
av feriehus, ferieleire, midlertidig innkvartering, hotell 
og leilighetshotell; Konstruksjon og vedlikehold av 
leiligheter, studioer, bungalower, villaer og hytter; 
Konstruksjon og vedlikehold av sportssentre, 
helseklubber, fritidssentre og rekreasjonskomplekser; 
Konstruksjon, montering, installering, reparasjon, 
renovering, vedlikehold og demontering av vindparker; 
Konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
Konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger, 
og fremskaffelse av relatert informasjon; Konstruksjon, 
vedlikehold og renovering av bygninger; Konstruksjon, 
vedlikehold og renovering av bygninger; Konstruksjon, 
vedlikehold og renovering av offentlige 
anleggsprosjekter; Konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av fartøyer til vanns; Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av fartøyer til vanns, 
lystbåter, båter og vannkjøretøy; Konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av konservatorier og drivhus; 
Konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av mobile og 
prefabrikkerte bygninger; Konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av vannkjøretøy; Konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av varmeisolasjonssystemer; 
Konstruksjons- og vedlikeholdstjenester i forbindelse 
med byggeteknikk; Konstruksjonstjenester i forbindelse 
med installasjon av varme-, ventilasjons- og 
klimaanleggsystemer; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester; Konvertering, renovasjon, 
modifisering og reparasjon av lystbåter og båter; 
Ladetjenester for bærbare pc- og telefonbatterier; 
Ladetjenester for elbiler; Lading av kjøretøybatterier; 
Lagringstankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Lakkering av biler; Lakkering av biler; 
Lakkering av metalloverflater for å hindre rust; 
Lakkering av møbler; Lapping/stopping av klær og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Legging av fliser, 
murstein eller blokker; Legging av kabler; 
Malevirksomhet; Maling og pussing av innvendige og 
utvendige vegger; Maling og reparasjon av skilt; 
Maskininstallasjon; Modifisering av klimaanlegg i 
bygninger; Modifisering av varme-, ventilasjons- og 
klimaanlegg i bygninger; Modifisering av varmeanlegg i 
bygninger; Modifisering av ventilasjonsanlegg i 
bygninger; Molobygging; Monteringstjenester i 
forbindelse med installasjon av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
metaller; Monteringstjenester i forbindelse med 
installasjon av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller; Mudring; Murmestervirksomhet; 
Mursteinslegging; Møbelbasert restaurasjon, 
reparasjon og vedlikehold; Møbellakkering; Nedrivning 
av byggetekniske strukturer; Nedrivning av hus og 
bygninger; Olje- og gassboring; Oljeborerør- og 
oljerørledningsinstallasjon; Oljeboring; 
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Oljeboringstjenester; Oljepumpingstjenester; 
Oljeutvinningstjenester; Ombygging av smelteovner; 
Ombygging og istandsettelse av motorer; Oppføring av 
kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg; 
Oppføring av prefabrikkerte bygninger og strukturer; 
Oppføring, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller, vindkraftverk, vindturbiner og andre 
vinddrevne maskiner; Oppføring, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindturbiner, vindparker 
og andre vinddrevne maskiner; Oppgradering av 
datamaskinvare; Opplading av batterier; Opplading av 
batterier og akkumulatorer; Opprydningstjenester for 
åsteder; Oppsyn med bygging av vannscootere, 
lystbåter, båter, skip og vannkjøretøy; Oppsyn med 
nedrivning av bygninger; Oppsyn med rekonstruksjon 
av bygninger; Oppsyn med renovasjon av bygninger; 
Oppussing av skap; Overhaling av motorer; 
Parabolantenne-installasjon og -reparasjon; Pinstriping 
på bil; Pleie og reparasjon av pels; Pleie og vedlikehold 
av pels og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Polering av kjøretøyer; Polstring av møbler; 
Polstringsreparasjoner; Pressing av klær; Pressing av 
klær og fremskaffelse av relatert informasjon; Pressing 
av stoff; Pressing av tekstiler; Pumping av råolje; 
Pumping av septiktanker; Pumping og utvinning av olje; 
Pussing; Påfylling av brannslokningsapparater; 
Påføring av antigraffiti-maling; Pålerammingstjenester; 
Re-fortinning; Regummiering av dekk; Rengjøring av 
badekar og varmtvannsbeholder; Rengjøring av 
badekar og varmtvannsbeholder, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Rengjøring av biler; Rengjøring av 
bolig- og forretningseiendommer; Rengjøring av 
bolighus; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; 
Rengjøring av bygninger [interiør]; Rengjøring av 
bygninger, industriområder og byggeplasser; 
Rengjøring av emballasje, innpakningsemballasje og 
transportpaller; Rengjøring av fly; Rengjøring av 
industribygninger; Rengjøring av kirurgiske 
instrumenter og utstyr; Rengjøring av kjøretøyer; 
Rengjøring av klær; Rengjøring av kontorbygninger og 
forretningslokaler; Rengjøring av lagringstanker; 
Rengjøring av miljøer før og etter arrangementer; 
Rengjøring av offentlige rom; Rengjøring av urbane 
områder; Rengjøring av utstillingsboder; Rengjøring og 
reparasjon av dampkjeler; Rengjøringstjenester; 
Rengjøringstjenester for avløpsrør; 
Rengjøringstjenester for luftekanaler; 
Rengjøringstjenester for svømmebasseng; Renovasjon 
av bygninger; Renovasjon og bygging av hus for 
lavinntektsfamilier [veldedighetstjenester]; Renovasjon 
og restaurering av bygninger; Renovasjon og 
vedlikehold av kjøpesentre, industrikomplekser, 
kontorbygninger, boligbygg og annen 
eiendomsutvikling; Renovasjon, reparasjon og 
vedlikehold av elektrisk ledningsnett; Rensing av ryer; 
Rensing av tekstiler; Rensing av tepper og ryer; 
Rensing av tepper og ryer, og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Rensing og rengjøring av avløpsrør; 
Rensing og reparasjon av lær; Rensing og reparasjon 
av pels; Reparasjon av akslinger for biler; Reparasjon 
av akslinger for maskiner; Reparasjon av alarmer; 
Reparasjon av anlegg og maskiner for biogass; 
Reparasjon av anlegg og maskiner for kraftproduksjon; 
Reparasjon av anleggs- og landbruksmaskiner; 
Reparasjon av anleggsmaskiner og anleggsutstyr; 
Reparasjon av automatiske fôrbeholdere for besetning; 
Reparasjon av avfallshåndtering fra husdyrhold; 
Reparasjon av avfallshåndtering fra industri; 
Reparasjon av bakluker; Reparasjon av belysning; 
Reparasjon av biler; Reparasjon av biler langs veien; 
Reparasjon av biler som en del av bilhavaritjenester; 
Reparasjon av biljardutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon av bilvaskinstallasjoner; 
Reparasjon av bremsesystemer for biler; Reparasjon 
av briller; Reparasjon av briller og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon av bygninger; 
Reparasjon av dampproduserende utstyr; Reparasjon 
av datamaskiner; Reparasjon av elektrisk utstyr; 
Reparasjon av elektrisk utstyr og elektrotekniske 

anlegg; Reparasjon av elektronisk kontorutstyr; 
Reparasjon av elektroniske kassaapparatsystemer; 
Reparasjon av energiforsyningsanlegg; Reparasjon av 
energiforsyningsanlegg og utstyr for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål; 
Reparasjon av filtre for maskiner og motorer; 
Reparasjon av filtre og tilhørende deler; Reparasjon av 
fiskeredskaper; Reparasjon av fiskeredskaper og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon av 
fotografiapparater; Reparasjon av gaffeltrucker; 
Reparasjon av gruvemaskiner; Reparasjon av 
husholdnings- og kjøkkenapparater; Reparasjon av 
høreapparater og hørselsvern; Reparasjon av 
industrimaskiner; Reparasjon av industriovner; 
Reparasjon av installasjoner for bruk innen 
metallproduksjon og metallbearbeiding; Reparasjon av 
jernverk og valseverk; Reparasjon av kameraer; 
Reparasjon av kikkerter; Reparasjon av kjøleutstyr; 
Reparasjon av klimaanlegg; Reparasjon av klokker og 
ur; Reparasjon av klær; Reparasjon av klær og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon av 
koblinger for bakkekjøretøy; Reparasjon av 
kokeapparater; Reparasjon av kontormaskiner og -
utstyr; Reparasjon av kontrollutstyr for 
vannforurensning; Reparasjon av lastebiler; 
Reparasjon av leketøy eller dukker; Reparasjon av 
leketøy eller dukker og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon av luftfilteranlegg; Reparasjon 
av luftfiltre; Reparasjon av luftfiltre og tilhørende deler; 
Reparasjon av luftinnsugingsfiltre for maskiner; 
Reparasjon av luftinnsugingsfiltre og tilhørende deler; 
Reparasjon av luftnavigasjonsutstyr; Reparasjon av 
maskiner for bearbeiding av organisk avfall; 
Reparasjon av maskiner og utstyr innen 
telekommunikasjon; Reparasjon av medisinske 
maskiner og utstyr; Reparasjon av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; Reparasjon av 
musikkinstrumenter; Reparasjon av møbler; 
Reparasjon av opphengsystemer for biler; Reparasjon 
av paraplyer; Reparasjon av paraplyer og fremskaffelse 
av relatert informasjon; Reparasjon av parasoller; 
Reparasjon av personlige smykker; Reparasjon av 
personlige smykker og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon av pumper; Reparasjon av 
radio og tv-apparater; Reparasjon av radioer; 
Reparasjon av renovasjoner; Reparasjon av 
sanitetsinstallasjoner; Reparasjon av sikkerhetslåser; 
Reparasjon av skap; Reparasjon av sko og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon av 
smykker; Reparasjon av spillemaskiner og -utstyr; 
Reparasjon av spillemaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon av 
sportsutstyr; Reparasjon av sportsutstyr og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon av 
sykler og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon av taktekking; Reparasjon av tatami-
matter; Reparasjon av tatami-matter og fremskaffelse 
av relatert informasjon; Reparasjon av 
telefaksmaskiner; Reparasjon av tilhengerfester for 
biler; Reparasjon av toalettskåler med integrerte 
vanndyser på bidet; Reparasjon av toalettskåler med 
integrerte vanndyser på bidet og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon av trailere; Reparasjon 
av trykkluftmaskiner; Reparasjon av tv-apparater; 
Reparasjon av tørkeapparater; Reparasjon av utstyr for 
belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, 
kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære 
formål; Reparasjon av vannforsyningsanlegg; 
Reparasjon av vannforsyningsutstyr; Reparasjon av 
vannkjøretøy; Reparasjon av vannrenseutstyr; 
Reparasjon av varmeanlegg, klimaanlegg og 
alarminstallasjoner; Reparasjon av varmeapparater; 
Reparasjon av varmegjenvinningsutstyr; Reparasjon av 
ventilasjonsutstyr; Reparasjon av vesker eller tasker; 
Reparasjon av vesker eller tasker og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon av ødelagte 
datamaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av 
anleggsmaskiner og -utstyr; Reparasjon eller 
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vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsutstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
biler; Reparasjon eller vedlikehold av biler og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg; Reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
bokutstyr og -presser; Reparasjon eller vedlikehold av 
brannalarmer; Reparasjon eller vedlikehold av 
brannalarmer og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av briller og fremskaffelse 
av relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
datamaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av 
dykkermaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold 
av dykkermaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
elektrisk belysning; Reparasjon eller vedlikehold av 
elektrisk belysning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av elektriske 
kokeapparater og -installasjoner; Reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske motorer; Reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske motorer og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
elektroniske maskiner og utstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av fartøy; Reparasjon eller vedlikehold av 
fartøy og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; 
Reparasjon eller vedlikehold av fiskeredskaper; 
Reparasjon eller vedlikehold av fiskeredskaper og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av fly og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av fly og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av fôr-blandere; Reparasjon eller 
vedlikehold av forbrenningsovner og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
forbrukerelektronikk og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av fôr-møller; 
Reparasjon eller vedlikehold av fôr-pressere; 
Reparasjon eller vedlikehold av fôr-skjæremaskiner; 
Reparasjon eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere; 
Reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av gruvemaskiner og -utstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av heiser [heiser]; 
Reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske 
kokeapparater og -installasjoner; Reparasjon eller 
vedlikehold av ikke-elektriske kokeapparater og -
installasjoner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle oppvaskmaskiner; Reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle oppvaskmaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle vaskemaskiner; Reparasjon 
eller vedlikehold av industrielle vaskemaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av industriovner; Reparasjon eller 
vedlikehold av industriovner og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
innhøstingsmaskiner og -redskaper; Reparasjon eller 
vedlikehold av jernbanevogner; Reparasjon eller 
vedlikehold av jernbanevogner, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
kinematografiske maskiner og utstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av kinematografiske maskiner og utstyr, 

samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av kjemiske anlegg; Reparasjon eller 
vedlikehold av kjemiske anlegg og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk; Reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av klimaanlegg; 
Reparasjon eller vedlikehold av klimaanlegg for 
industriformål; Reparasjon eller vedlikehold av 
klimaanlegg for industriformål og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
klokker og armbåndsur; Reparasjon eller vedlikehold av 
klokker og armbåndsur, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater; Reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater for industriformål; Reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater for industriformål og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater og -installasjoner; 
Reparasjon eller vedlikehold av kokekar og 
stekepanner; Reparasjon eller vedlikehold av kokekar 
og stekepanner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
kontormaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold 
av kontormaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
kontrollutstyr for vannforurensning; Reparasjon eller 
vedlikehold av kontrollutstyr for vannforurensning og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av kraftgeneratorer; Reparasjon eller 
vedlikehold av kraftgeneratorer og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr; Reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker; Reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av landbruksmaskiner og -
redskaper; Reparasjon eller vedlikehold av 
landbruksmaskiner og -redskaper, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
malemaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold 
av malemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner for bearbeiding av tobakk; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner for bearbeiding av tobakk, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og instrumenter for 
produksjon av sko; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og redskaper for bearbeiding av plantefiber; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og redskaper 
for silkeavl; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og systemer for produksjon av halvledere; Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og systemer for 
produksjon av halvledere, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for bearbeiding av mat eller 
drikkevarer; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for bearbeiding av plast; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for bearbeiding av 
plast, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
emballering og innpakning; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for emballering og 
innpakning, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
fisking; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for fisking, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for kjemisk behandling; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk 
behandling, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
kraftfordeling eller kontroll; Reparasjon eller vedlikehold 
av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for lasting og 
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lossing; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for lasting og lossing, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for produksjon av glasstøy; 
Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
produksjon av glasstøy, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for produksjon av gummivarer; Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon 
av integrerte kretser; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for søppelkomprimering; Reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
søppelkomprimering; Reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for søppelkomprimering, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
søppelkomprimering, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for telekommunikasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for trykking eller bokbinding; Reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for trykking eller 
bokbinding, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner 
og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av medisinske 
maskiner og utstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
mekaniske parkeringssystemer; Reparasjon eller 
vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av melkemaskiner; Reparasjon eller 
vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; 
Reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner; 
Reparasjon eller vedlikehold av motordrevne 
gulvrensemaskiner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
motoriserte tohjulinger; Reparasjon eller vedlikehold av 
motoriserte tohjulinger og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
musikkinstrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av 
musikkinstrumenter og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av måle- og 
testemaskiner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av optiske 
maskiner og instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold 
av optiske maskiner og instrumenter, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av overheadprojektorer; Reparasjon eller 
vedlikehold av pumper; Reparasjon eller vedlikehold av 
pumper og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av rugemaskiner; 
Reparasjon eller vedlikehold av rugemaskiner; 
Reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; 
Reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av skilt; Reparasjon eller vedlikehold av 
skilt og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen; 
Reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen og 
fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon eller 
vedlikehold av snøploger; Reparasjon eller vedlikehold 
av sykkelparkeringsutstyr; Reparasjon eller vedlikehold 
av sykkelparkeringsutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
symaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av 
symaskiner og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Reparasjon eller vedlikehold av såmaskiner og -
redskaper; Reparasjon eller vedlikehold av 
tekstilmaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold 
av tekstilmaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
telefonapparater; Reparasjon eller vedlikehold av 
transportbånd; Reparasjon eller vedlikehold av 
trykkeripresser; Reparasjon eller vedlikehold av 

underholdningsmaskiner og -utstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av underholdningsmaskiner og -utstyr, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; Reparasjon 
eller vedlikehold av vannrenseutstyr; Reparasjon eller 
vedlikehold av vannrenseutstyr og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Reparasjon eller vedlikehold av 
varmtvannsbeholdere; Reparasjon eller vedlikehold av 
varmtvannsbeholdere og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Reparasjon og isolering av vindusfuger; 
Reparasjon og istandsettelse av antifriksjonslagre for 
maskiner; Reparasjon og istandsettelse av lagre for 
maskiner; Reparasjon og istandsettelse av lagre, 
kulelagre, rullelagre og antifriksjonslagre for maskiner; 
Reparasjon og overflatebehandling av bilkarosseri for 
andre; Reparasjon og rengjøring av paller og 
transportcontainere; Reparasjon og restaurering av 
bøker; Reparasjon og restaurering av 
husholdningsartikler; Reparasjon og restaurering av 
møbler; Reparasjon og vedlikehold av akslinger og 
tilhørende deler; Reparasjon og vedlikehold av 
apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, 
tørking, ventilasjon og støvavtrekksanlegg; Reparasjon 
og vedlikehold av bakke-, vann-, luft- og 
skinnekjøretøy; Reparasjon og vedlikehold av 
bakkekjøretøy; Reparasjon og vedlikehold av bildekk; 
Reparasjon og vedlikehold av biler og tilhørende deler; 
Reparasjon og vedlikehold av bilmotorer; Reparasjon 
og vedlikehold av boligbygg; Reparasjon og vedlikehold 
av briller; Reparasjon og vedlikehold av byggestillaser, 
arbeids-, og byggeplattformer; Reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; Reparasjon og vedlikehold 
av bølgekraftverk; Reparasjon og vedlikehold av båter; 
Reparasjon og vedlikehold av campingutstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av data- og 
telekommunikasjonsutstyr; Reparasjon og vedlikehold 
av elbiler; Reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av elektroniske anlegg; 
Reparasjon og vedlikehold av elektroniske 
informasjonspaneler; Reparasjon og vedlikehold av 
energigenererende anlegg; Reparasjon og vedlikehold 
av filmfremvisere; Reparasjon og vedlikehold av 
flymotorer; Reparasjon og vedlikehold av 
forbrukerelektronikk; Reparasjon og vedlikehold av 
fotoutstyr; Reparasjon og vedlikehold av fottøy; 
Reparasjon og vedlikehold av gass- og elverk; 
Reparasjon og vedlikehold av gruvemaskiner; 
Reparasjon og vedlikehold av gruveutstyr; Reparasjon 
og vedlikehold av gym- og sportsartikler; Reparasjon 
og vedlikehold av hageredskaper; Reparasjon og 
vedlikehold av industrimaskiner; Reparasjon og 
vedlikehold av jordforflytningsmaskiner; Reparasjon og 
vedlikehold av jordforflytningsutstyr; Reparasjon og 
vedlikehold av kirurgiske instrumenter og utstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøleapparater og -
anlegg; Reparasjon og vedlikehold av kjølesystemer for 
biler; Reparasjon og vedlikehold av kjøleutstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling; Reparasjon og vedlikehold 
av kjøretøy; Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og 
utstyr for bevegelsesapparater i luften; Reparasjon og 
vedlikehold av klimaanlegg; Reparasjon og vedlikehold 
av klær; Reparasjon og vedlikehold av 
kollektivtransport; Reparasjon og vedlikehold av 
kompressorer; Reparasjon og vedlikehold av 
kontorbygninger; Reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer; Reparasjon og vedlikehold av 
landbruksmaskiner; Reparasjon og vedlikehold av 
landbruksutstyr; Reparasjon og vedlikehold av leketøy; 
Reparasjon og vedlikehold av luftfartøy; Reparasjon og 
vedlikehold av lystbåter; Reparasjon og vedlikehold av 
lærvarer; Reparasjon og vedlikehold av maskiner for 
veibygging; Reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
utstyr for telekommunikasjon, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
metaller; Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr 
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og verktøy; Reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
verktøymaskiner og automatiske systemer for 
behandling og bearbeiding av metaller; Reparasjon og 
vedlikehold av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av maskinvare innen data 
og telekommunikasjon; Reparasjon og vedlikehold av 
mate- eller hjelpepumper; Reparasjon og vedlikehold 
av medisinske instrumenter, apparater og utstyr; 
Reparasjon og vedlikehold av motorer; Reparasjon og 
vedlikehold av motorkjøretøy og tilhørende deler; 
Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler; 
Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende motorer; Reparasjon og vedlikehold av 
motorsykler; Reparasjon og vedlikehold av 
multimedieutstyr; Reparasjon og vedlikehold av 
møbeltrekk; Reparasjon og vedlikehold av møbler; 
Reparasjon og vedlikehold av presser for 
metallbearbeiding; Reparasjon og vedlikehold av 
radiosystemer og -nettverk; Reparasjon og vedlikehold 
av skinnegående vogner; Reparasjon og vedlikehold av 
skip; Reparasjon og vedlikehold av smykker og 
armbåndsur; Reparasjon og vedlikehold av sports- og 
treningsutstyr; Reparasjon og vedlikehold av 
støvavtrekksanlegg; Reparasjon og vedlikehold av 
sykler; Reparasjon og vedlikehold av tekstilvarer; 
Reparasjon og vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
Reparasjon og vedlikehold av transportcontainere; 
Reparasjon og vedlikehold av tørkeapparater; 
Reparasjon og vedlikehold av understelldeler og 
karosseri på biler; Reparasjon og vedlikehold av ur- og 
kronometriske instrumenter; Reparasjon og vedlikehold 
av utstyr for lasermåling; Reparasjon og vedlikehold av 
utstyr for veibygging; Reparasjon og vedlikehold av 
utstyr innen gruvedrift, jordforflytning, veibygging og 
landbruk; Reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper; Reparasjon og vedlikehold av 
vakuumpumper og tilhørende deler; Reparasjon og 
vedlikehold av varmeapparater; Reparasjon og 
vedlikehold av ventilasjonsutstyr; Reparasjon og 
vedlikehold av vindkraftverk; Reparasjon, vedlikehold 
og overhaling av biler; Reparasjon, vedlikehold, 
demontering, ombygging og rengjøring av bilmotorer og 
tilhørende deler; Reparasjon, vedlikehold, demontering, 
ombygging, rengjøring og lakkering av biler og 
tilhørende deler; Reparasjonsinformasjon; Reperasjon 
av kraftledninger; Reperasjonstjenster ved 
kjøretøyuhell; Restaurasjon av møbler og fremskaffelse 
av relatert informasjon; Restaurering av bygninger; 
Restaurering av kunstarbeider; Restaurering av 
musikkinstrumenter; Restaurering av møbler; Riving av 
bygninger; Rotering og balansering av dekk; 
Rotteutryddelse; Rustbehanding av kjøretøyer; 
Rustbehandling; Rustfjerning; Rutinemessig 
vedlikehold av apparater/utstyr for intervaller som 
fastsettes av produsent for oppvarming, kjøling, 
klimaanlegg, tørking, ventilasjon og 
støvavtrekksanlegg; Rutinemessig vedlikehold av 
apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, 
tørking, ventilasjon og støvavtrekksanlegg; 
Rutinemessig vedlikehold av kjøleapparater; 
Rutinemessig vedlikehold av klimaanlegg; 
Rutinemessig vedlikehold av støvavtrekksanlegg; 
Rutinemessig vedlikehold av tørkeutstyr; Rutinemessig 
vedlikehold av varmeapparater; Rutinemessig 
vedlikehold av ventilasjonsapparater; 
Rørleggervirksomhet; Rådgivning i forbindelse med 
bilreparasjon; Rådgivning i forbindelse med bolig- og 
byggkonstruksjon; Rådgivning i forbindelse med 
inspeksjon av byggkonstruksjon; Rådgivning i 
forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av vindmøller og vindturbiner; Rådgivning i forbindelse 
med reparasjon og istandsettelse av antifriksjonslagre 
for maskiner; Rådgivning i forbindelse med reparasjon 
og istandsettelse av lagre for maskiner; Rådgivning i 
forbindelse med reparasjon og istandsettelse av lagre, 
kulelagre, rullelagre og antifriksjonslagre for maskiner; 

Rådgivning i forbindelse med tjenester innen 
installasjon, vedlikehold og reparasjon; Rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
konstruksjon; Rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med offentlige anleggsprosjekter; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
audiovisuelt utstyr; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av automatiseringsutstyr for 
bygninger; Rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon av belysning; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon av brannsikringsutstyr; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
hydraulisk utstyr; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av kommunikasjonsutstyr; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
passasjerheiser; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon av sikkerhetsutstyr; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
telefonutstyr; Rådgivningstjenester i forbindelse med 
installasjon av varme- og kjøleapparater; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon og 
vedlikehold av utstyr og instrumenter innen 
telekommunikasjon, overføring og kringkasting; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekanisk og elektrisk 
utstyr; Rådgivningstjenester i forbindelse med 
konstruksjon av bygninger; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger og andre strukturer; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon og reparasjon av 
flyplasser og flyplassfasiliteter; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med nedrivning av bygninger; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med offentlige 
anleggsprosjekter; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med reparasjon og vedlikehold av vakuumpumper og 
tilhørende deler; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med rørleggingsarbeid; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
og elektrisk utstyr; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med vedlikehold, reparasjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer; Rådgivningstjenester 
innen konstruksjon, reparasjon, restaurering, 
vedlikehold og installasjon; Sandblåsing av overflater; 
Selvbetjente vaskerier; Septiktankrengjøring; 
Septiktankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Setetrekktjenester; Skadedyrbekjempelse, 
andre enn for jordbruk, havbruk, hagebruk og 
skogbruk; Skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, 
havbruk, hagebruk og skogbruk; Skadedyrutryddelse, 
utenom for landbruk, skogbruk eller hagebruk; 
Skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Skiltmaling; Skiltreparasjon; Skipsbygging; 
Skipsbygging; Skipsbygging og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Skopussing; Skoreparasjon; 
Skorsteinsfeeing og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Skorsteinskonstruksjon; Sliping; Sliping av 
drillbor; Sliping av gressklipperblad; Sliping av sakser; 
Sliping av sakser og kjøkkenkniver; Sliping av sakser 
og kjøkkenkniver, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; Smøring av bil; Smøring av bil; Smøring 
av kjøretøyer; Snekkerarbeid; Snekkertjenester; 
Snøfjerning og avisingstjenester for fly; 
Snøfjerningstjenester; Speilglassbasert installasjons- 
og reparasjonstjenester; Spesialtilpasset installasjon av 
bilinteriør; Spesialtilpasset konstruksjon av hus; 
Spesialtilpasset konstruksjon og renovering av bygg; 
Spesialtilpasset rekonstruksjon av eksisterende 
bakkekjøretøy og tilhørende strukturdeler; 
Spesialtilpasset skipsbygging; Steinbruddstjenester; 
Stemming av musikkinstrumenter; 
Stereoanleggreparasjon; Sterilisering av kirurgiske 
instrumenter; Sterilisering av kirurgiske instrumenter; 
Sterilisering av medisinske instrumenter; 
Stillasoppsetting; Stillasreparasjon; Stryking av klær; 
Stryking av stoff; Stryking av tekstiler; Stryking av tøy; 
Støvsugerreparasjon; Støydemping i elektriske 
apparater; Såpevask av ryer; Taktekking; 
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Taktekkingstjenester; Tapetsering; Telefonreparasjon; 
Teppelegging; Tepperensing; Termisk isolasjon for 
bygninger; Tetnings- og fugetjenester for bygninger; 
Tetting av sprekker/hull i veien; Tetting av sprekker/hull 
i veien; Tetting og merking av veier; Tilveiebringelse av 
konstruksjonsinformasjon; Tilveiebringelse av 
konstruksjonsinformasjon via elektroniske midler; 
Tilveiebringelse av konstruksjonsrådgivning; Tjenester 
for modifisering og konvertering av maskiner; Tjenester 
for veimerking; Trekking av bilseter; Trykkvasktjenester;
Tuning av bilmotorer; Tuning av motorer; Tuning av 
motorer for biler; Tørrensing; Tøyvasking; 
Understellbehandlingstjenester for biler; 
Understellsbehandlingstjenester på bil; 
Undervannsbygging; Undervannsoppmudring; 
Undervannsreparasjon; Utgravingstjenester; Utleie av 
anleggs- og byggeutstyr; Utleie av anleggsmaskiner og 
-utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
Utleie av anleggsmaskiner og verktøy; Utleie av 
anleggsutstyr, sementblandere, betongpumper og 
kraner; Utleie av betongpumper; Utleie av 
bilvaskanlegg; Utleie av bilvaskutstyr; Utleie av 
bilvaskutstyr og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Utleie av bore- og gruveutstyr; Utleie av 
boreplattformer; Utleie av bulldosere; Utleie av 
byggekraner; Utleie av bygningsmaskiner; Utleie av 
elektriske vaskemaskiner; Utleie av elektriske 
vaskemaskiner og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Utleie av gatefeiemaskiner; Utleie av 
gravemaskiner; Utleie av gruvemaskiner og -utstyr; 
Utleie av gruvemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; Utleie av gulvrensemaskiner; 
Utleie av gulvrensemaskiner og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Utleie av industrielle 
oppvasktørkemaskiner; Utleie av industrimaskiner; 
Utleie av jordforflytningsutstyr og gravemaskiner; Utleie 
av lensepumper; Utleie av løfteplattformer for bruk 
innen konstruksjon; Utleie av løfteutstyr for bruk innen 
konstruksjon; Utleie av maskiner, verktøy og utstyr for 
bruk innen byggkonstruksjon; Utleie av mopper; Utleie 
av mopper og fremskaffelse av relatert informasjon; 
Utleie av oljerigger; Utleie av oppvaskmaskiner; Utleie 
av oppvaskmaskiner; Utleie av oppvaskmaskiner for 
husholdningsformål; Utleie av oppvaskmaskiner for 
industriformål; Utleie av oppvasktørkemaskiner; Utleie 
av rengjøringsmaskiner; Utleie av rengjøringsutstyr; 
Utleie av rengjøringsutstyr; Utleie av sementblandere; 
Utleie av sentrifuger for klær; Utleie av stillaser, 
arbeids-, og byggeplattformer; Utleie av stillaser, 
plattformer, støpeformer og maskineri for bruk innen 
konstruksjon; Utleie av tørkemaskiner for oppvask; 
Utleie av tørketromler; Utleie av vaskemaskiner; Utleie 
av vaskemaskiner for klær; Utleie av verktøy for 
oljebrønnboring; Utvendig og innvendig rengjøring av 
fly; Utvendig rengjøring av bygninger; Utvendig 
rengjøring av bygninger og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Vaktmestertjenester i form av rengjøring, 
snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; 
Vann- eller oljeboring; Vannboring; Vanntetting av 
kjellere; Vask av kjøretøyer; Vasking; Vasking av 
babybleier; Vasking av fly; Vasking av klær; Vasking av 
lintøy; Vasking av stoff; Vasking av tekstiler; Vasking av 
tekstiler; Vasking av tøy; Vasking og desinfisering av 
dekke-/sengetøy; Vasking og fremskaffelse av relatert 
informasjon; Vasking, stryking, glatting og reparasjon 
av tekstilvarer for gjenbruk; Vedlikehold av akvarium; 
Vedlikehold av bil; Vedlikehold av biler; Vedlikehold av 
biler og maskiner; Vedlikehold av bilvaskanlegg; 
Vedlikehold av brannalarminstallasjoner; Vedlikehold 
av datamaskinvare; Vedlikehold av industrimaskiner; 
Vedlikehold av innbruddsalarmer; Vedlikehold av 
kjøretøyer; Vedlikehold av kommunikasjonsutstyr; 
Vedlikehold av kontorutstyr; Vedlikehold av 
kontrollutstyr for vannforurensning; Vedlikehold av 
medisinsk utstyr og instrumenter; Vedlikehold av 
motorkjøretøy; Vedlikehold av møbler; Vedlikehold av 
produksjonsmaskiner og -utstyr; Vedlikehold av 
rørleggingsarbeid; Vedlikehold av septiksystemer; 
Vedlikehold av sveisemaskiner og -utstyr; Vedlikehold 

av svømmebasseng; Vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr; Vedlikehold av 
trykkeripresser og digitaltrykkmaskiner; Vedlikehold av 
utstyr og anlegg for generering av strøm; Vedlikehold 
av utstyr og anlegg for generering av strøm; 
Vedlikehold av utstyr og installasjoner for generering av 
strøm; Vedlikehold av vannrenseutstyr; Vedlikehold og 
rengjøring av gruveutstyr; Vedlikehold og rengjøring av 
løfteplattformer; Vedlikehold og rengjøring av 
mekaniske adkomstplattformer; Vedlikehold og 
reparasjon av automatgirkasser; Vedlikehold og 
reparasjon av biler; Vedlikehold og reparasjon av biler; 
Vedlikehold og reparasjon av brennere; Vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare; Vedlikehold og 
reparasjon av fly; Vedlikehold og reparasjon av fly på 
bakken; Vedlikehold og reparasjon av girkasser; 
Vedlikehold og reparasjon av girkasser med 
dobbeltclutching; Vedlikehold og reparasjon av 
husholdnings- og kjøkkenapparater; Vedlikehold og 
reparasjon av hybridgirkasser; Vedlikehold og 
reparasjon av hydrodynamiske girkasser; Vedlikehold 
og reparasjon av hydrostatiske girkasser; Vedlikehold 
og reparasjon av kontrollsystemer for radiosystemer og 
-nettverk; Vedlikehold og reparasjon av løfteutstyr; 
Vedlikehold og reparasjon av manuelle girkasser; 
Vedlikehold og reparasjon av maskiner; Vedlikehold og 
reparasjon av motorkjøretøy og fly; Vedlikehold og 
reparasjon av powershift-girkasser; Vedlikehold og 
reparasjon av sikkerhetsrom; Vedlikehold og 
reparasjon av sikkerhetsskap; Vedlikehold og 
reparasjon av ski; Vedlikehold og reparasjon av 
synkroniserte girkasser; Vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsnettverk, utstyr og instrumenter; 
Vedlikehold og reparasjon av trinnløse girkasser; 
Vedlikehold og reparasjon av utstyr og installasjoner for 
generering av strøm; Vedlikehold og reparasjon av 
vannkjøretøy; Vedlikehold og reparasjon av 
våpensystemer; Vedlikehold og restaurering av 
kunstverk; Vedlikehold, rengjøring og reparasjon av 
kjemisk utstyr; Vedlikehold, rengjøring og reparasjon av 
lær; Vedlikehold, rensing og reparasjon av pelsverk; 
Vedlikehold, reparasjon og istandsettelse av 
fotoelektrisk utstyr og installasjoner; Vedlikehold, 
reparasjon og ombygging av smelteovner; Vedlikehold, 
reparasjon og rengjøring av utstyr og maskineri for 
produksjon av halvledere; Vedlikehold, tuning og 
reparasjon av motorer; Vedlikeholdstjenester; 
Veibygging; Veibygging; Veidekking og brolegging; 
Veimerking; Veimerking; Veimerking; Verkstedtjenester 
for vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy; 
Vinduspussing; Vindusrengjøring og fremskaffelse av 
relatert informasjon; Vraktjenester; Vulkanisering av 
bildekk [reparasjon]; Vulkanisering av dekk 
[reparasjon]. 

  Klasse 39   Leasing av kjøretøyer; Leasing av paller for transport 
eller lagring av varer; Leasing av skinnegående 
flatvogner; Leasing av strømlinjer fra tredjeparter for 
overføring av elektrisitet. 

  Klasse 41   Fjernundervisningskurs; Korrespondansekurs; 
Organisering av opplæringskurs; Organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; Organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, 
vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; Språkkurs; 
Tilrettelegging og utførelse av dagskolekurs for voksne; 
Tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; 
Tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske 
seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for 
kulturelle formål; Tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen 
opplæring; Tilveiebringelse av opplæringskurs; 
Tilveiebringelse av utdanningskurs; Tilveiebringelse av 
utdanningskurs, forelesninger, seminarer og 
yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom; 
Tilveiebringelse av utdanningskurs i forbindelse med 
slankekurer; Tilveiebringelse av utdanningskurs innen 
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slankekurer og helse; Utførelse av opplæringskurs 
innen teknologi og innovasjon; Utførelse av 
pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne; Utførelse av utdanningskurs. 

  Klasse 42   Dataprogrammering for databehandling; 
Dataprogrammering for databehandling og 
kommunikasjonssystemer; Dataprogrammering for 
energiindustrien; Dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; Dataprogrammeringstjenester 
for datalagring; Dataprogrammeringstjenester for 
elektronisk datasikkerhet; 
Dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og 
-rapportering; Dataprogrammeringstjenester i 
forbindelse med multimedia og interaktive 
applikasjoner; Design og programmering av nettsteder; 
Design, opprettelse og programmering av nettsider; 
Design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; Design, utvikling og programmering 
av dataprogramvare; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med dataprogrammering; Fremskaffelse av 
informasjon om computerteknologi og programmering 
via en webside; It-programmeringstjenester; 
Programmering av dataanimasjoner; Programmering 
av databehandlingsprogrammer; Programmering av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; Programmering av 
dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser; Programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
Programmering av egendefinerte nettsider; 
Programmering av egendefinerte nettsider med 
brukerdefinert informasjon, personlige profiler og 
informasjon; Programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [edb]; Programmering av 
nettsider; Programmering av programmer for 
internettsikkerhet; Programmering av programvare for 
databasestyring; Programmering av programvare for e-
handelsplattformer; Programmering av programvare for 
energistyring; Programmering av programvare for 
import og styring av data; Programmering av 
programvare for informasjonsplattformer på internett; 
Programmering av programvare for internettplattformer; 
Programmering av programvare for internettportaler, 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
Programmering av programvare for lagerstyring; 
Programmering av programvare for 
telekommunikasjon; Programmering av programvare 
for utvikling av nettsteder; Programmering av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
Programmering av systemprogramvare for tilgang og 
bruk av et nettskybasert datanettverk; Programmering 
for datamaskiner; Rådgivning i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
Rådgivning innen dataprogrammering; Rådgivning 
innen programmering og utvikling av e-
forretningsportaler; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogrammering; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare 
Utvikling, programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer. 

  Klasse 45   Juridisk rådgivning i forbindelse med 
franchisevirksomhet; Juridisk rådgivning i forbindelse 
med franchisevirksomhet; Lisensiering av 
franchisekonsepter [juridiske tjenester]; Profesjonelle 
juridiske rådgivningstjenester i forbindelse med 
franchisevirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296087 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712393 
(220) Inndato: 2017.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road West, 
US-MN55391 WAYZATA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare for datainnsamling; programvare for 
reke- og fiskeoppdrett-administrasjon; programvare i 
form av mobile applikasjoner; programvare for 
tilveiebringelse av analyser innen reke- og 
fiskeoppdrett; programvare for å administrere, 
tilveiebringe, analysere, gjenopprette, overvåke, 
rapportere, strukturere og vise data innen fôring av 
reker og fisk. 

  Klasse 35   Innsamling av data for bruk innen reke- og 
fiskeoppdrett; systematisering av data for bruk innen 
reke- og fiskeoppdrett; tilveiebringelse av tjenester 
relatert til administrasjon, tilveiebringelse, analyse, 
gjenoppretting, overvåkning, rapportering, strukturering 
og visning av data innen reke- og fiskeoppdrett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyser og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare, dataprogrammer, databaser og 
datanettverk; konsulenttjenester innen de forannevnte 
tjenester; alle de foregående tjenester er relatert til 
dyrefôr og bruk av dyrefôr i akvakultur. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av ernæringsinformasjon om fôr og 
fôring av reker og fisk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296088 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709404 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-
CA92879 CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; øl; sirup, pulver og 
preparater for bruk i tilberedning av ikke-alkoholholdige 
drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296089 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.06.02, LI, 2017-436 
(210) Søknadsnr.: 201712120 
(220) Inndato: 2017.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; håndholdte 
datamaskiner; nettbrett; telekommunikasjonsapparater 
og –instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; 
smarttelefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger 
for overføring av stemmer, data, bilder, lyd, video og 
multimedieinnhold; 
nettverkskommunikasjonsapparater; håndholdte, 
digitale, elektroniske innretninger i stand til å 
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak 
og lagring av telefonsamtaler, elektronisk post og 
annen digital data; datahardware til å bære på kroppen; 
digitale, elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
som er i stand til å tilveiebringe tilgang til internett, for 
sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data; smartklokker; 
smartbriller; smartringer; aktivitetsmålere til å bære på 
kroppen; tilkoplede armbånd (måleinstrumenter); 
elektroniske boklesere; datasoftware; datasoftware for 
oppsett, konfigurering, drift eller kontrollering av 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobile innretninger, 
mobiltelefoner, smartklokker, smartbriller, innretninger 
til å bære på kroppen, øretelefoner, hodetelefoner, 
fjernsyn, set-top-bokser, lyd- og videospillere og –
opptakere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; applikasjonsutviklingssoftware; 
dataspillsoftware; nedlastbart, forhåndsinnspilt lyd-, 
video- og multimedieinnhold; data perfiferiinnretninger, 
periferiinnretninger for datamaskiner, mobiltelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger for å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-
top-bokser, og lyd- og videospillere og –opptakere; 
periferiustyr til å bære på kroppen for bruk med 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile elektroniske 
innretninger, smartklokker, smartbriller, smartringer, 
øretelefoner, hodetelefoner, fjernsyn, set-top-bokser, 
og lyd- og videospillere og –opptakere; biometrisk 
identifikasjons- og verifiseringsapparater; 
akselerasjonsmålere; høydemålere; 
avstandsmåleapparater; 
avstandsregistreringsapparater; skrittellere; 

trykkmåleapparater; trykkindikatorer; monitorer, 
bildeskjermer, display for montering på hodet, samt 
hodesett for bruk med datamaskiner, smarttelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, elektroniske 
innretninger til å bære på kroppen, smartklokker, 
smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser, samt lyd- og 
videospillere og -opptakere; display, briller, 
kontrollenheter og hodesett til virtuell og utvidet 
virkelighet; 3D-briller; briller; solbriller; brillelinser; optisk 
glass; optiske apparater og instrumenter; kameraer; 
blitser for kameraer; tastaturer, mus, musematter, 
printere, diskettstasjoner, samt harddisker; apparater 
for opptak og gjengivelse av lyd; digitale lyd- og 
videospillere og -opptakere; lydhøyttalere; 
lydforsterkere og -mottakere; lydapparater til 
motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
stemmegjenkjennelsesapparater; øretelefoner; 
hodetelefoner; mikrofoner, fjernsyn; TV-mottakere og -
monitorer; set-top-bokser; radioer; radiosendere og -
mottakere; brukergrensesnitt for kjøredatamaskiner for 
motorkjøretøy og elektroniske innretninger, nemlig 
elektroniske kontrollpaneler, monitorer, 
berøringsskjermer, fjernkontroller, dokkingstasjoner, 
koplingspunkter, brytere og stemmeaktiverte 
kontrollenheter; globale posisjoneringssystemer (GPS-
innretninger); navigasjonsinstrumenter; 
navigasjonsapparater for kjøretøy (kjøredatamaskiner); 
fjernkontroller for kontroll av datamaskiner, 
mobiletelefoner, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, 
lyd- og videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-
bokser, høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; innretninger til å bære på 
kroppen for kontroll av datamaskiner, mobiletelefoner, 
mobile elektroniske innretninger, smartklokker, 
smartbriller, øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og 
videospillere og –opptakere, fjernsyn, set-top-bokser, 
høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg, og 
underholdningsanlegg; datalagringsapparater; 
datamaskinbrikker; batterier; batteriladere; elektriske og 
elektroniske konnektorer, koplinger, kabler og 
ledninger, ladere, dokker, dokkingstasjoner, og 
adaptere for bruk med datamaskiner, håndholdte 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobiltelefoner, mobile 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, lyd- og videospillere og –
opptakere, fjernsyn og set-top-bokser; interaktive 
berøringsskjermer; grensesnitt for datamaskiner, 
dataskjermer, mobile elektroniske innretninger, 
elektroniske innretninger til å bære på kroppen, 
smartklokker, smartbriller, fjernsyn, set-top-bokser og 
lyd- og videospillere og –opptakere; beskyttende filmer 
tilpasset for datamaskinskjermer, mobiltelefonskjermer 
og smartklokkeskjermer; deler og tilbehør til 
datamaskiner, data periferiutstyr, mobile elektroniske 
innretninger, elektroniske innretninger til å bære på 
kroppen, smartklokker, smartbriller, øretelefoner, 
hodetelefoner, lyd- og videospillere og –opptakere, 
fjernsyn og set-top-bokser; covere, vesker, etuier og 
beholdere, hylstre, stropper og festesnorer for 
datamaskiner, mobiltelefoner, mobile digitale 
elektroniske innretninger, elektroniske innretninger til å 
bære på kroppen, smartklokker, smartbriller, 
øretelefoner, hodetelefoner, set-top-bokser, samt lyd- 
og videospillere og -opptakere; selfie-stenger; ladere 
for elektroniske sigaretter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296090 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709712 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Munnvann. 
  Klasse 5   Medisinsk munnvann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296091 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709405 
(220) Inndato: 2017.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-
CA92879 CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; øl; sirup, pulver og 
preparater for bruk i tilberedning av ikke-alkoholholdige 
drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296092 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709701 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, NL-

4815HK BREDA, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Godteri; tygge-godteri; tyggegummi; karamell; 

karamellprodukter; sjokolade; kakao; konditorvarer; 
drops; gelé; lakris; kjærlighet på pinne; 
peppermyntedrops; peppermynte til konfekt; pastiller; 
bakverk; sukker; søtsaker; fløtekaramell. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296093 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.05, EM, 016950487 
(210) Søknadsnr.: 201709031 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tinabi AB, Boviken 267, SE-93199 SKELLEFTEÅ, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Elektriske rengjøringsapparater for 
husholdningsformål; matkverner, elektriske, for 
hjemmebruk. 

  Klasse 9   Kontroll- (overvåknings-) apparater og -instrumenter; 
dataprogramvare til bruk ved implementering av 
Tingenes Internett (IoT); datamaskinvaremoduler for 
bruk i elektroniske apparater som bruker Tingenes 
Internett [IoT]; elektroniske fjernstyringsapparater; 
fjernstyringsapparater for styring av belysning; 
fjernstyringsapparater for åpning og lukking av dører; 
alarmsystemer; sikkerhetsalarmer; 
sikkerhetsovervåkningsapparater; elektriske 
styringsinstallasjoner; målings-, detekterings- og 
overvåkningsinstrumenter, indikatorer og styreenheter; 
trådløse styreenheter for fjernovervåkning og -styring 
av funksjon og status til sikkerhetssystemer; 
smarttelefoner; smartbriller; smartklokker; 
smartarmbånd; smartringer; smartarmbånd 
[måleinstrumenter]; sikkerhetskameraer; elektriske 
låser; elektroniske låser; mekaniske låser med 
oppringingsfunksjon [elektriske drevne]; 
sikkerhetsprogramvare; dataprogramvare for bruk på 
håndholdte mobile digitale elektroniske apparater og 
annen hjemmeelektronikk; sikkerhetsapparater for 
hindring av ulykke eller skade; visuelle 
overvåkningsapparater; elektriske 
overvåkningsapparater; elektroniske 
overvåkningsapparater; brannalarmer; brannsensorer. 

  Klasse 10   Elektroniske overvåkningsapparater for medisinsk 
bruk. 

  Klasse 35   Detaljhandel relatert til elektronisk utstyr for 
hjemmebruk; detaljhandel relatert til elektrisk utstyr for 
hjemmebruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296094 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709707 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ehrmann AG, Hauptstrasse 19, DE-87770 
OBERSCHÖNEGG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Melk og melkeprodukter, inkludert surmelkprodukter, 
yoghurtprodukter, kefirprodukter, kjernemelkprodukter, 
fløteprodukter, myseprodukter for ernæringsformål, 
drikkevarer hovedsakelig laget av melk og 
melkeprodukter, melkedrikkevarer inneholdende frukt, 
fermenterte naturlige eller smakstilsatte 
melkeprodukter, melkefermenter (hovedsakelig 
bestående av melk), tørkede melkeprodukter for 
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ernæringsformål, ostemasseprodukter, halvskummede 
melkeprodukter, creme fraiche, smør, ost; spiselig fett; 
desserter og snackmat, hovedsakelig bestående av 
melk og/eller yoghurt og/eller fløte og/eller ostemasse 
og/eller melkeprodukter, også med bruk av 
stivelsebaserte bindemidler; alle de forannevnte varene 
også med tilsatt frukt, grønnsaker, urter, krydder, 
kornprodukter, juice og ekstrakter av de nevnte 
tilsetningene og smakstilsetningene; alle de 
forannevnte varene i form av ferske eller preserverte 
ferdigprodukter. 

  Klasse 30   Pudding og pudding-lignende matvarer; desserter og 
snackmat, hovedsakelig bestående av kornpreparater, 
også med tilsatt fløte, melk, ostemasse, yoghurt, frukt, 
juice og ekstrakter av de nevnte tilsetningene og 
smakstilsetningene, de forannevnte varene også med 
bruk av stivelsebaserte bindemidler; alle de 
forannevnte varene i form av ferske eller preserverte 
ferdigprodukter; spiseis; spiseis, hovedsakelig 
bestående av yoghurt, iskrem, sorbet (is), frossen 
yoghurt (konfektyr-is), smaksatt is; sauser, inkludert 
salatdressinger.  

  Klasse 32   Drikkevarer av myse; ikke-alkoholholdige drikkevarer 
med et lavt innhold av melkefermenter; ikke-
alkoholholdige drikkevarer; preparater til forberedelse 
av drikkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296095 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709044 
(220) Inndato: 2017.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NSE Products, Inc., 75 West Center Street, US-
UT84601 PROVO, USA 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk og parfymevarer, nemlig preparater og 
lotion til hud- og hårpleie, rensepreparater for huden, 
skrubbekrem til ansiktet, hudstyrkende masker, 
hudstyrkende masker av leire og andre 
sammensetninger/preparater, hudvann, 
fuktighetsgivende preparater til huden, kremer til 
foryngelse av huden, oppstrammende preparater til 
ansiktet, rensegeléer til kroppen, skrubbekremer til 
kroppen, håndkremer, kroppskremer, midler og 
preparater for å lette barbering, etterbarberingsvann, 
solbeskyttelsespreparater for huden, sjampo og 
hårbalsam, preparater til øyevippene, mascara, 
neglekrem, neglelakkfjerner, preparater for 
hodebunnen, deodoranter til personlig bruk, 
øyesminkefjerner, kajalstifter og andre blyanter for 
oppstreking av øyekonturer, øyebrynblyanter, 
øyeskygger, leppestifter, fuktighetsgivende 
leppekonturstifter, leppeglans, preparater til neglepleie, 
underlagskrem for sminke, pudder, hårspray. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296096 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709432 
(220) Inndato: 2017.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abbott Medical Optics Inc., 1700 East St. Andrew 
Place, US-CA92705-4933 SANTA ANA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Oftalmisk kirurgisk utstyr; oftalmisk kirurgisk implantat; 
intraokulær linse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296097 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.04, EM, 016679052 
(210) Søknadsnr.: 201709681 
(220) Inndato: 2017.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Palmaille 67, 

DE-22767 HAMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse og forretningsledelse, spesielt innen 

shippingindustrien; Forretningsledelse og 
forretningsledelse innen kommersiell skipshåndtering; 
Profesjonell forretningsplanlegging innen 
skippingindustrien. 

  Klasse 36   Forsikringsmegling, Finansiell styring av 
forsikringskrav og forsikringsoppgjør, for andre; Salg og 
megling i forhold til skip, reservedeler til skip, tilbehør til 
skip, containere; Skipsmegling, nemlig megling av 
kjøpsavtaler for skip; Clearing (clearing) av skip, nemlig 
clearing av skip med tollmyndigheter. 

  Klasse 39   Tollklareringstjenester, utarbeidelse av frakt- og 
tolldokumenter, sertifikater, dokumenter og 
handelspapirer for varer; Transport og lagring og 
levering av tjenester dertil; Transport av varer og 
personer med skip, jernbane, motorvogn og fly; 
Forvaltning av rederier av alle slag, 
fraktforsendelsestjenester og lagringstjenester; Lasting 
og lossing av skip, jernbanevogner, motorvogner og fly; 
Pakking og lagring av varer, levering av varer, lasting 
og lossing, frakt av varer,  utleie av containere, 
transportinformasjon og lagringsinformasjon, 
skipsmegling, nemlig megling av skiptransporttjenester 
for varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296098 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.11, CA, 1846805 
(210) Søknadsnr.: 201709683 
(220) Inndato: 2017.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, CA-
ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vitaminer og ernæringstilskudd for generell helse og 
velvære. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296099 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709456 
(220) Inndato: 2017.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kite Pharma, Inc., 2225 Colorado Ave., US-CA90404 
SANTA MONICA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter. 
  Klasse 40   Produksjonstjenester for andre innen området 

legemidler og farmasøytiske produkter. 
  Klasse 42   Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk 

forskning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296100 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.13, CN, 23112261 
(210) Søknadsnr.: 201709696 
(220) Inndato: 2017.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 
STUTTGART, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøyer og tilhørende deler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296101 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709727 
(220) Inndato: 2017.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Yahgee Modular House Co., Ltd., UNIT F, 

5/F, JIUZHOU ELECTRIC BLDG.,NO.007, SOUTH 
12TH RD., SOUTH ZONEHIGH - TECH INDUSTRIAL 
PARK, CN-NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Transportable bygninger av metall; jernbeslag for 
bygging; bygningsmaterialer av metal; dører av metal; 
badehus av metal; konstruksjoner av metall 
[bygninger]; prefabrikkerte hus av metall [byggesett]; 
ildfaste byggematerialer av metall; vindusrammer av 
metall; byggepanel av metall 

  Klasse 19   Takskifer;  ildfaste byggematerialer, ikke av metall; 
reisverk for bygging, ikke av metall; konstruksjoner, 
ikke av metall (bygninger);markedsboder; transportable 
bygninger, ikke av metall; brakker; belegningsmidler 
[byggematerialer]; byggeelementer av betong; 
vindusglass for bygging 

  Klasse 43   Ferieleirtjenester [innlosjering]; utleie av værelser; drift 
av campingplasser; feriehus; utleie av transportable 
bygninger; utleie av møterom; utleie av telt; utleie av 
belysningsapparater; dyrepensjonater; eldreboliger 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296102 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201706247 
(220) Inndato: 2017.05.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

fjærkre og vilt; salami; fårepølser; kjøttekstrakter; 
geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett. 

  Klasse 30   Kaffe, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, 
mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; 
spiseis; sukker, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; 
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eddik, sauser, krydderier, is. 
  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og 

ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker; 
naturlige planter og blomster; levende dyr; 
næringsmidler til dyr; malt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296103 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201706248 
(220) Inndato: 2017.05.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fjærkre og vilt; påleggsprodukter av kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt; salami; fårepølser; kjøttekstrakter; 
geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett. 

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

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og 
ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker; 
naturlige planter og blomster; levende dyr; 
næringsmidler til dyr; malt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296104 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.10, EM, 016342214 
(210) Søknadsnr.: 201702005 
(220) Inndato: 2017.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 33   Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296105 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712363 
(220) Inndato: 2017.09.20 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HELGA BYSTING, KIRKEVEIEN 53, 0368 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 

reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296106 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201712380 
(220) Inndato: 2017.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OPPBYGGING (ANDRÉ SÆTER), Langerudhaugen 1, 

1187 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggeledelse; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon; bygningsisolering; fjerning av 
asbest; installasjon av dører og vinduer; isolering 
[bygging]; kjøkkenmontering; konsulentbistand ved 
byggingstjenester; pussing; rengjøring av bygninger 
[eksteriør]; rengjøring av bygninger [interiør]; 
restaurering av møbler; riving av bygninger; 
snekkertjenester; stillasoppsetting; 
taktekkingstjenester; tapetsering; utleie av 
bygningsmaskiner; vasking; vedlikehold av møbler; 
vinduspussing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Reg.nr.: 296107 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709009 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Utstyr og maskiner for tilberedning, oppvarming, 
kjøling og behandling av mat og drikke; kaffetraktere; 
kaffemaskiner; kaffeautomater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296108 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709010 
(220) Inndato: 2017.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Utstyr og maskiner for tilberedning, oppvarming, 
kjøling og behandling av mat og drikke; kaffetraktere; 
kaffemaskiner; kaffeautomater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 296109 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201709025 
(220) Inndato: 2017.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Getama Danmark A/S, Holmmarkvej 5, DK-9631 
GEDSTED, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 296110 
(151) Reg.dato.: 2018.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201607528 
(220) Inndato: 2016.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.30 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway, Suite 500, US-

TX75240 DALLAS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
brannslukningsapparater; computer software for å 
oppnå tilgang til informasjon og gjøre reservasjoner 
innen områdene for reiser, transport, losji og 
kundelojalitets- og belønningsprogrammer i den 
forbindelse. 

  Klasse 39   Organisering av reiser; reisebyråtjenester, nemlig 
gjøre reservasjoner og bookinger for transport og 
tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med reiser 
og tilveiebringelse av reiseinformasjon over 
computernettverk, globale kommunikasjonsnettverk og 
mobile nettverk; kundetjenester, nemlig tilveiebringelse 
av bekreftelser på reisebestillinger via email.  

  Klasse 43   Reisebyråtjenester, nemlig gjøre reservasjoner og 
bookinger for midlertidig losji; tilveiebringelse av 
losjiinformasjonstjenester; gjøre reservasjoner og 
bookinger for midlertidig losji og tilveiebringelse av 
losjiinformasjon over computernettverk, globale 
kommunikasjonsnettverk og mobile nettverk; 
kundetjenester, nemlig tilveiebringelse av bekreftelser 
på losjibestillinger via email. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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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: 0619163 
(151) Int.reg.dato: 1994.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711132 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The logo consists of two parts: the mark "LE PALAIS 

DES SAVEURS" in "University Roman" font 
representing the tradition and refinement of 
commercialized products, a figurative symbol 
consisting of a shield comprising three stars and a cap, 
as well as ornaments representing the overall 
orientation of the activity. 

(730) Innehaver: 
 LE PALAIS DES SAVEURS, Parc d'activité de 

Tronquières, 14 avenue du Garric, FR-15000 
AURILLAC, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 

cooked fruits and vegetables; jellies, jams; compotes, 
milk, cheese and dairy products. 

  Klasse 30   Bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, 
treacle. 

  Klasse 31   Agricultural products, fresh fruits and vegetables. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0673947 
(151) Int.reg.dato: 1997.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201710757 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. 
KG, Alfred-Ritter-Strasse 25, DE-71111 
WALDENBUCH, Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 0830335 
(151) Int.reg.dato: 2004.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711135 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LSI S.r.l., Viale Carlo Espinasse, 158, IT-20156 

MILANO (MI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear for gymnastics, 
sports and martial arts, namely martial arts uniforms, 
kimono, tracksuits, t-shirts, shorts, trousers, 
sweatshirts, socks, sports shoes, martial arts shoes, 
caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0897760 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711136 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 Hedgehog. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Hedgehog. 
(730) Innehaver: 

 IGEL Technology GmbH, Hanna-Kunath-Str. 31, DE-
28199 BREMEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto, especially in the field of 
electronic data processing; industrial analytic and 
research services; design and development of 
computer hardware and computer software and related 
technical services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0941631 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711137 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SCA LAUDUN et CHUSCLAN VIGNERONS, Chemin 
d'Orsan, FR-30200 CHUSCLAN, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers), cider, digesters 

(liqueurs and spirits), wines, spirits, alcoholic extracts 
or essences. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0995595 
(151) Int.reg.dato: 2009.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200903028 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kalevala Koru OY, Strömbergintie 4, FI-00380 

HELSINKI, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

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

administration; office functions; retail sale of precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes; 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; clothing, footwear, 
headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2009.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1197818 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.05 
(891) Etterfølgende 

utpekning dato: 
2015.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201600775 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gabriel Palacios, Fellerstrasse 56/G 3, CH-3027 
BERN, Sveits 
David Palacios, Elisabethenstrasse 10, CH-3014 
BERN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Games, toys. 
  Klasse 41   Development of riddle games; training; training and 

further education relating to natural sciences and 
technology; training and further training for personnel, 
team and organizational development; cultural 
activities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1200092 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201711142 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VALORI SRL SOCIETA' AGRICOLA, Via Gamberale, 

1, IT-66010 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA 
(CH), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; olive oil for food. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1219755 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201710764 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 emoji company GmbH, Necklenbroicher Strasse 52-54, 
DE-40667 MEERBUSCH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco; smokers' articles; matches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1282990 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.16 
(210) Nasj. ref.nr: 201600181 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deluxe Concepts BVBA, Vredelaan 8, BE-8500 

KORTRIJK, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Restaurants (providing food and drink); providing gin 
tastings at home or at events; the provision of 
beverages in the context of gin tastings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1283037 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201600190 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.18, PT, 547693 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polisport Plásticos, S.A., Avenida Ferreira De Castro, 
Nº 818, Fontanheira, PT-3720-024 CARREGOSA, 
Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Crash helmets, namely helmets for bicycles and 

motorcycles; individual disc reflectors for the prevention 
of traffic accidents; sports glasses, illuminated signs, 
electronic information panels; signalling panels, 
luminous or mechanical, safety devices to prevent 
accidents or injuries; security footwear for protection 
against accident or injury; chest protectors to prevent 
accidents or injuries except those specifically designed 
for sport; reflective clothing to prevent against 
accidents, protective clothing and protective and 
protections for the body. 

  Klasse 11   Vehicle headlights, reflectors for vehicles; radiator 
caps. 

  Klasse 18   Baby carriers (slings or harnesses), baby carriers 
worn on the body. 

  Klasse 21   Bottles. 
  Klasse 28   Protective reinforcements for sport clothing, especially 
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for shoulders and elbows, knees and other body parts; 
protective padded arms for cycling; hand protectors 
adapted for sports use, fitness devices, portable 
equipment for home exercise. 

  Klasse 35   Wholesale and retail sale services relating to 
equipment and accessories for cycling and 
motorcycling, vehicles and parts therefor; advertising; 
business management; commercial management 
assistance in relation to franchises; selling, marketing 
and presentation of goods on communication media for 
retail purposes relating to equipment and accessories 
for cycling and motorcycling, vehicles and parts 
therefor; sales promotion for others; import and export 
agencies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1284963 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201601030 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.28 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.05, BX, 1311750 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NOVADIP BIOSCIENCES, Rue Grandbonpré 11, BE-
1435 MONT-SAINT-GUIBERT, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Cellular pharmaceutical preparations for medical use.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1288221 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201602173 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.25, SE, 2015/08132 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ahlsell AB (publ), Rosterigränd 12, SE-11798 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Bathroom fittings in the nature of furniture; bathroom 

furniture; bathroom cupboards; modular bathroom 
furniture; bath pillows; wooden tubs [not bath tubs]; 
plugs for baths, not of metal; beds, bedding except 
linen, mattresses, pillows and cushions; dressing 
tables; cheval glasses; hand-held mirrors [toilet 
mirrors]; furniture for use in rest rooms; mirrors 
(silvered glass); door handles of porcelain; towel stands 
[furniture]; non-metallic hooks for towels. 

  Klasse 21   Bathroom pails; bathroom glass holder; rings for 
towels [bathroom fittings]; bathroom basins 
[receptacles]; combs and sponges; brushes; articles for 
cleaning purposes; glass, unworked or semi-worked, 
except building glass; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; toilet 
brushes; toilet roll holders; water closet brush holders; 
towel racks; towel rails and rings; soap dishes; utensils 
for household purposes; clothes drying racks; laundry 
drying racks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307530 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201711147 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PayPal Inc, 2211 North First Street, US-CA95131 SAN 
JOSE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Money transfer services; electronic funds transfer 

services; bill payment remittance services; electronic 
payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320764 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201613996 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.02, FR, 4296283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MATERNE, 45 chemin des Peupliers, FR-69570 
DARDILLY, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;  
fruit or vegetable jellies;  jams;  compotes;  fruit salads;  
milk; dairy products;  milk-based desserts or dairy 
products; Milk beverages, milk predominating; fat-
containing mixtures for bread slices;  yogurt; cream;  
artificial cream [dairy product substitutes]; milk shakes 
made with ice cream; yoghurts such as dessert cream;  
fermented milk;  flavored fermented milk. 

  Klasse 30   Cakes;  waffles;  bread;  cereal preparations; gruel, 
with a milk base, for food;  fruit jellies [confectionery];  
groats for human food;  dessert mousses 
[confectionery];  fruit coulis [sauces];  pancakes 
[foodstuffs];  cereal-based snack food; rice-based 
snacks;  pastry;  cookies;  confectionery; chocolate;  
edible ices;  rice cakes;  semolina cakes; cereal-based 
desserts;  rice pudding;  custard;  beverages based on 
cocoa, coffee, chocolate or tea;  petits fours [cakes];  
frozen yogurt [confectionery ices];  ice cream 
beverages;  iced cream bars;  confectionery products 
made with ice cream;  dessert cream. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1324164 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201615042 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG, Hesslingsweg 
14-16, DE-44309 DORTMUND, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines, namely automated assembly machines; 
rotating electrical machines; shaping and moulding 
machines; industrial hammers [machines]; hammers 
(parts of machines); machines for making tools; 
pneumatically driven presses; pneumatically driven 
machines; spiral mixing machines; tighteners 
[machines]; tension ratchets [machines]; machine tools; 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); devices for tensioning chains and traction 
devices on machines. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334391 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201706423 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BlackCap Pty Ltd, Level 10, 10-14 Spring Street, AU-
NSW2000 SYDNEY, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for the collection, editing, 
organising, modifying, bookmarking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the 
fields of education and social networking, employment, 
and recruiting; downloadable electronic publications in 
the nature of newsletters, research reports, articles and 
white papers on topics of interest, all in the fields of 
education and social networking, employment, and 
recruiting, and personal development; computer 
software development tools for education and social 
networking; computer software that provides web-
based access to applications and services through a 
web-operating system or portal interface. 

  Klasse 35   Advertising and marketing services, namely, 
promoting goods and services for businesses; 
promoting the goods and services of others via a global 
computer network; advertising, marketing and 
promotional services related to all industries for the 
purpose of facilitating networking and socialising 
opportunities for educational purposes; charitable 
services, namely, promoting public awareness about 
community service; electronic commerce services, 
namely, providing information about products and 
services via telecommunication networks for 

advertising and sales purposes; providing business 
networking opportunities for individuals; on-line 
professional networking opportunities; online business 
networking services. 

  Klasse 38   Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data and digital messaging via mobile 
handheld devices and via wired and wireless 
communication devices; telecommunications services, 
namely, enabling users to electronically transmit 
messages, text, multimedia content, videos, photos, 
audio, animation and images via a global computer 
network; providing online communications links which 
transfer website users to other websites; providing 
online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in 
the field of general interest; providing access to 
computer, electronic and online databases; audio and 
video broadcasting services over the internet, namely, 
posting, displaying, and electronically transmitting data, 
audio and video; providing access to computer 
databases in the fields of entertainment and education; 
providing access to computer databases in the field of 
social networking. 

  Klasse 41   Entertainment and educational services, namely, 
conducting seminars, workshops, conferences and 
exhibitions featuring instructional presentations in the 
fields of personal development, education 
development, relationship building and social 
networking; entertainment and educational services, 
namely, conducting discussion groups in the fields of 
personal development, education development, 
relationship building and social networking; provision of 
non-downloadable on-line journals, namely, blogs 
featuring information about personal development and 
career development; online electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works 
of others featuring information regarding topics of 
professional interest; provision of information featuring 
education and student career opportunities via an 
online searchable database; educational research 
services; providing online education networking 
services and information in the fields of education and 
education resources; provision of information featuring 
education and student networking via an online 
searchable database; providing online interactive 
educational counselling. 

  Klasse 42   Computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organising and conducting 
meetings, events and interactive discussions via the 
Internet; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to organise groups, 
events, participate in discussions, share information 
and resources, and engage in social, education and 
community networking; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for allowing web site 
users to communicate information of general interest 
for purposes of social, education and community 
networking, marketing, and recruitment; providing 
temporary use of non-downloadable software enabling 
users to search, locate and communicate with others 
via electronic communications networks to network, 
conduct surveys, track online reference to education 
opportunities and topics, via a website; computer 
services, namely creating and designing customised 
web pages featuring user-defined information, personal 
profiles, and images; scientific and industrial research 
in the fields of education and online social networking; 
providing the temporary use of non-downloadable 
software allowing web site users to post and display 
online videos and photos for sharing with others for 
entertainment purposes, via a website; computer 
services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking featuring social media 
including photos, audio and video content on general 
topics of social interest; application service provider, 
namely, hosting computer software applications of 
others. 
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  Klasse 45   Social introduction and social networking services; 
providing social services namely social network 
services in the field of personal development, namely 
self-improvement, personal growth, charitable, 
philanthropic, volunteer activities, public and 
community services and humanitarian activities; 
information services relating to social networking 
services with respect to personal development, namely 
self-improvement, personal growth, charitable, 
philanthropic, volunteer activities, public and 
community service activities, and humanitarian 
activities; licensing of computer software and 
intellectual property. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1337753 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201710493 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roblox Corporation, 60 East 3rd Ave., Suite 201, US-
CA94401 SAN MATEO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Interactive entertainment software, namely, computer 

and video game software; computer software 
downloaded or downloadable, namely, computer and 
video game software; downloadable computer software 
publications in the nature of manuals and user guides; 
data recorded electronically from the internet, namely, 
downloadable audio files and downloadable video 
recordings featuring computer and video game play; 
website applications, namely, downloadable computer 
and video game software; electronic game programs; 
software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, 
reading, storing and organizing audiovisual, video-
graphic and written data, namely, software for 
managing computer and video games for use in social 
networking; computer software for gathering, 
processing, monitoring, analyzing, managing and/or 
reporting information, namely, database management 
software, antivirus software; computer software for 
gathering, processing, monitoring, analyzing, managing 
and reporting information concerning usage and 
performance of software, computer software 
applications, computer and video games, websites, 
virtual worlds and audio visual content for use in the 
field of computer software design and computer game 
programming; computer software for gathering, 
processing, analyzing, managing and reporting 
information concerning online, internet and web site 
activity, namely, database management software, 
antivirus software; electronic notice boards; online 
database in the field of computer software, computer 
game programs; computer game software for use on 
mobile telephones; mobile fitted plastic covers known 
as skins for protecting mobile telephones, mobile 
telephone cases, and covers; pre-paid gift and debit 
cards that are magnetically encoded; parts and fittings 
for the aforesaid goods; computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, 
editing, blogging, and otherwise providing electronic 
media and information via computer and 
communication networks; software for sending and 
receiving electronic messages, graphics, images, audio
and audio visual content via global communication 

networks; computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, transmission, storage and 
sharing of data and information; computer software for 
editing, modifying, compiling, storing and sharing video; 
video game software; computer software for interactive 
games. 

  Klasse 28   Toys; plush dolls; action figures; accessories for 
action figures; toy figures and accessories; toy cars; toy 
sporting equipment, namely, toy dart shooters and toy 
darts for use therewith, toy ball shooters and toy balls 
for use therewith; card games; board games; toy 
boxing playsets and accessories therefor; games and 
toys, namely, toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags; action figures having 
radio frequency identification (RFID) chips or tags; 
collectible game pieces; puzzles; toy swords; toy 
shields; virtual reality headsets for use in playing video 
games and using video game software, software for 
communicating and interacting with others, and virtual 
reality software; stuffed toys; construction toys. 

  Klasse 41   Entertainment and education services, namely, 
providing online electronic, computer and video games 
provided by means of the internet, online video, 
computer game services provided via a computer 
network; organizing of games in the nature of computer 
and video game competitions; providing non-
downloadable games and/or educational entertainment 
services, namely, providing online computer games, 
providing temporary use of non-downloadable video 
games; education and entertainment services provided 
by computer networks, television, mobile telephone, 
cable and other electronic means, namely, providing 
online computer games; presentation, preparation of 
special effects, editing and production of 
cinematographic, televisual, digital and motion picture 
films, radio and television programs; multimedia 
publishing of computer and video games and computer 
and video games software; entertainment information in 
the nature of customized web pages featuring game 
player information, including information regarding a 
player's identity and the player's preferences; 
multimedia publishing of entertainment and/or 
educational software; arranging, organizing and 
conducting conferences and seminars for educational 
purposes; entertainment services in the form of 
television programs, radio, cable, satellite and internet 
programs about computer and video games; production 
and presentation of television programs, shows, films, 
and videos about computer and video games; online 
computer and video games; educational services 
relating to entertainment, namely, providing 
entertainment information about online non-
downloadable computer and video games; information 
about entertainment and education provided on-line 
from a computer database or the internet or by 
communications satellite, microwave or other 
electronic, digital or analogue media; magazine and 
newspaper publishing; organization, production and 
presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes, namely, organizing and 
conducting computer game competitions and 
educational conventions; organization, production and 
presentation of competitions, contests, games, game 
shows, quizzes, fun days, exhibitions, shows, 
roadshows, staged events, live performances and 
participation events, namely, organizing events in the 
field of computer games for education purposes; 
internet based games, namely, providing online 
computer games, providing online video games; 
information and advisory services relating to any of the 
aforesaid services; advisory and consultancy services 
in connection with the foregoing; entertainment 
services, namely providing an interactive game via 
electronic and optical communications networks. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software for editing, modifying, compiling, storing and 
sharing video. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342999 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201705614 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.26, CH, 692407 
(540) Gjengivelse av merket: 

T&B Liquidtight Systems 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, CH-
8050 ZÜRICH, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Common metals and their alloys; building materials of 
metal; transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of 
common metal not included in other classes namely 
metal conduit, metal seals for pipe connections, wire 
mesh, wire mesh grips, metal hose fittings, metal pipe 
fittings, metal pipe collars, metal pipe clips, metal pipe 
muffs, metal pipe couplings and joints, metal joinery 
fittings and metal pipe supports, metal pipe connectors; 
steel tubes; steel masts; transmission and distribution 
structures of metal; rods and connectors coated with 
zinc and copper; frames of metal; parts, components 
and elements and accessories for all the aforesaid 
goods.  

  Klasse 9   Electric and electronic conduits, contacts, condensers, 
connectors, terminals, conductors, couplings, adapters, 
sockets and junction boxes; electric cables and wires; 
fittings and bands for electric wiring and and indicators 
for electric wires; parts, components and elements and 
accessories for all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343869 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201709655 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

F5 Application IQ 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue West, US-
WA98119-4017 SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software and computer hardware for use 

monitoring and analyzing network infrastructure 
performance, security, and application deployment and 
upgrade status. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344744 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201706296 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.05, AT, AM 

1621/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 KNIAZHA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 KNIAZHA 
(730) Innehaver: 

 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 
Versicherung Gruppe, Schottenring 30, AT-1010 
WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 

real estate affairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349899 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201707711 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.01, EM, 016123581 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANOFI, 54 rue La Boétie, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products used for making pharmaceuticals 
and cosmetics. 

  Klasse 3   Non-medical sanitary products, intended for the 
maintenance and care of the skin and body, cosmetic 
products. 

  Klasse 5   Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
dietetic substances for medical use, food for babies, 
disinfectants. 

  Klasse 9   Audio and video cassettes, CD-ROMs and computer 
programs, for use in the medical and pharmaceutical 
field. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments. 
  Klasse 16   Printed matter of all kinds of paper, newsletters, 

newspapers, books, magazines, periodicals, posters 
relating to the field of health. 

  Klasse 35   Business consultancy services; consulting services 
providing commercial information to customers relating 
to products; advertising and marketing services; 
business management and administration in the field of 
medical and health services; distribution of printed 
promotional materials in the field of medical and health 
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services; public campaigns and promotion relating to 
the field of health. 

  Klasse 38   Telecommunication services, especially services 
relating to the transmission of information by radio, 
telephone, television, computers and websites relating 
to the field of health; communication of information to 
patients and health professionals via computers, radio, 
television and the Internet; providing of online chat 
rooms; providing of electronic bulletin boards for the 
transmission of messages in the field of health via 
computers. 

  Klasse 39   Distribution of pharmaceutical products. 
  Klasse 41   Education and training in the field of health; 

organization of seminars, conferences and congresses 
in the field of health; publication of books, guides and 
magazines, electronic and digital tools relating to 
information and training in the field of health, 
pharmaceutical products and in the field of medical 
development. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, namely chemical 
research, biological and pharmaceutical research, 
design and development of software for databases, all 
in the field of health, clinical studies. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care, consulting relating to pharmacy and 
health; information and awareness programs in the field 
of health; information services relating to 
pharmaceutical products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350117 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201707743 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, FR, 4312621 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Ë 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Ë 

(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, 6, rue Fructidor, FR-75017 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods, spectacles (optics), sunglasses, 

spectacle cases; bags designed for laptop computers; 
cases designed for electronic tablets and smartphones; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media. 

  Klasse 14   Jewelry; timepieces and chronometric instruments; 
jewelry cases [caskets]; watch cases, watch bands; 
watch chains, watch springs; key rings (trinkets or 

fobs); cases for timepieces; medals. 
  Klasse 18   Umbrellas and parasols; wallets; purses (coin purses); 

bags; trunks and suitcases; leather and imitations of 
leather, goods made of these materials, namely 
keychains made of leather or imitations of leather, 
wallets made of leather or imitations of leather, 
briefcases made of leather or imitations of leather, 
clutches made of leather or imitations of leather. 

  Klasse 21   Tableware; kitchen utensils; containers for household 
use; kitchen containers; glassware, porcelain and 
earthenware. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350395 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201707782 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.10, FR, 4279145 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, Société Anonyme, 

75 Quai d'Orsay, FR-75007 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Filler metals for welding; wires and rods of metal for 

soldering, metallizing, brazing and soft soldering. 
  Klasse 7   Cutting machines and apparatus; machines and 

apparatus for gas cutting and welding, gas torches for 
welding and cutting, regulators and pressure regulators 
for welding and cutting machines; tools for metal cutting 
and welding, hand torches, torches and electrode 
holders for welding, cutting and metal working; 
apparatus and instruments for electric arc welding; 
electric welding stations, welding electrodes. 

  Klasse 9   Welding masks, protective or safety goggles, 
protective clothing, protective gloves against accidents.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1351249 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201708073 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allgeier SE, Wehrlestr. 12, DE-81679 MÜNCHEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Compact discs, DVDs and other digital recording 

media; computer programs and software for computers 
and mobile terminals. 

  Klasse 35   Business consultancy and advisory services, 
providing information in the field of business 
management, business marketing, business 
acquisitions and merger consultancy; purchasing of 
computer hardware and software, for others; business 
appraisal services; business and market research; 
preparation of business reports; business management 
consulting; commercial or industrial management 
assistance; business consulting services; personnel 
management consultancy; personnel recruitment; 
personnel selection; employment agency services; 
temporary employee leasing; business administration; 
organisational project management in the field of 
electronic data processing; procurement services for 
others; organisation and arranging of exhibitions and 
trade fairs for industrial, commercial and advertising 
purposes, including on the Internet; presentation of 
goods and services in communications media, in 
particular sales portals, for others; providing of 
business and commercial contacts, via the Internet; 
arranging and conducting of advertising events; 
advertising and marketing; public relations services; 
commercial promotions; sponsorship search; 
publication of printed matter (including in electronic 
form), for advertising purposes; office functions; book-
keeping; invoicing; payroll preparation; computerised 
file management; updating and maintenance of data in 
computer databases; collecting, systematisation and 
compilation of data into computer databases;  
mediation of trade business for third parties, including 
within the framework of e-commerce; procurement 
services, for others (purchasing goods and services for 
other companies) and order placement, administrative 
processing of delivery orders and invoice processing 
services, including within the framework of e-commerce 
in relation to commercial IT products, including EDP 
accessories. 

  Klasse 37   Setting up and implementation (installation, 
maintenance and repair) of computer hardware. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing printed matter 
(except publicity texts), also in electronic form, also on 
the Internet; coaching (training); organisation, arranging 
and conducting of conferences, congresses, 
symposiums, seminars, workshops and colloquiums. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; technical project management in the field of 
electronic data processing; consultancy in the fields of 
computers, computer systems and design of computer 
systems and information technology (IT); providing 
information in the fields of information technology (IT), 
computers and computer systems; providing 
information and results in the fields of technology and 
science via an online database; software design for 
others; technical project studies; installation, 
implementation, maintenance, and repair services with 
respect to computer software; rental of computer 
software; hiring out data processing equipment; rental 
of web servers; creation and development of data 
processing programs; hosting and development of 
databases; technical project management in the field of 
designing information systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352945 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201708484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Northern Lights Spirits Oy, Ruppovaarantie 25, FI-
82500 KITEE, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Spirits and liquors; alcoholic carbonated beverages, 

except beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353764 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201708826 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.16, CH, 701658 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Uffer AG, Veia Padnal 1, CH-7460 SAVOGNIN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Construction. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1353913 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708848 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.27, JP, 2016-80410 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., 

LTD., 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, JP-100-
0004 TOKYO, Japan 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Metalworking machines and tools; mining machines 

and apparatus; construction machines and apparatus; 
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loading-unloading machines and apparatus; industrial 
fishing machines; chemical processing machines and 
apparatus; textile machines and apparatus; food or 
beverage processing machines and apparatus; 
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; pulp making, papermaking or 
paper-working machines and apparatus; printing or 
bookbinding machines and apparatus; sewing 
machines; agricultural machines, agricultural 
implements other than hand-operated; shoe making 
machines; leather tanning machines; tobacco 
processing machines; glassware manufacturing 
machines and apparatus; painting machines and 
apparatus; packaging or wrapping machines and 
apparatus; plastic processing machines and apparatus; 
semiconductor manufacturing machines and systems; 
machines and apparatus for manufacturing rubber 
goods; stone working machines and apparatus; non-
electric prime movers [not for land vehicles]; pneumatic 
or hydraulic machines and instruments; adhesive tape 
dispensing machines; automatic stamping machines; 
dishwashers; electric wax-polishing machines; washing 
machines [laundry]; vacuum cleaners; electric food 
blenders [for household purposes]; machines and 
apparatus for repairing or fixing goods, namely diodes, 
power MOSFETs, silicon diode alternating current, 
surge absorbers, power zeners, power ICs, DC-DC 
converter modules, LED power supplies, electrical 
regulators/rectifiers, capacitor discharge igniters, 
engine transistor-magnets, engine generator automatic 
voltage vegulators, governor devices, engine control 
units and solenoids; mechanical parking systems; 
vehicle washing installations; power sprayers for 
disinfecting, insecticides and deodorants [not for 
agricultural purposes]; machine elements [not for land 
vehicles]; lawnmowers; curtain drawing devices, 
electrically operated; waste compacting machines and 
apparatus; waste crushing machines; starters for 
motors and engines; ac motors and dc motors [not 
including those for land vehicles but including "parts" 
for any ac motors and dc motors]; AC generators 
[alternators]; DC generators; electric arc welding 
machines; electric metal cutting machines (by arc, gas 
or plasma); vending machines; fuel dispensing 
machines for service stations; electric welding 
apparatus; electric door openers. 

  Klasse 9   Diodes; light-emitting diodes; integrated circuit 
modules; memory expansion modules; transistors; 
thyristors; semiconductors; semi-conductor chips; semi-
conductor memory devices; photovoltaic apparatus for 
converting solar radiation to electrical energy; battery 
chargers for electric cars; DC/DC converters; video 
surveillance systems; electrical power supplies; 
solenoid valves; optical glass; ozonisers [ozonators]; 
electrolysers [electrolytic cells]; egg-candlers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric 
sign boards for displaying target figures, current 
outputs or the like; photo-copying machines; 
mathematical instruments; time and date stamping 
machines; time clocks [time recording devices]; 
punched card office machines; voting machines; billing 
machine; postage stamp checking apparatus; 
mechanisms for coin-operated car parking gates; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus; 
railway signal apparatus, luminous or mechanical; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; simulators for the steering and 
control of vehicles; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments; photographic 
machines and apparatus; cinematographic machines 
and apparatus; optical machines and apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; power 
distribution or control machines and apparatus; rotary 
converters; phase modifiers; batteries and cells; electric 
or magnetic meters and testers; telecommunication 
machines and apparatus; electronic machines, 
apparatus and their parts; magnetic cores. 

  Klasse 11   Electric lamps and other lighting apparatus; household 
electrothermic appliances. 

  Klasse 12   Torque converters for automobiles; tipping apparatus, 
parts of railway freight cars; non-electric prime movers 
for land vehicles [not including "their parts"]; 
mechanical elements for land vehicles; anti-theft alarms 
for vehicles; wheelchairs; ac motors or dc motors for 
land vehicles [not including "their parts"]; vessels and 
their parts and fittings; aircraft and their parts and 
fittings; railway rolling stock and their parts and fittings; 
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings. 

  Klasse 26   Electric hair curlers. 
  Klasse 28   Home video game machines; slot machines 

[amusement machines]; arcade video game machines.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354040 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201708872 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.14, BX, 1342818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Yellow, blue, purple, pink, orange, green and white. 

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, Norge 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1356082 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201709484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.20 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.24, IT, 

302017000021381 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Roberto Cavalli SpA, Piazza San Babila, 3, IT-20122 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Brandy; peppermint liqueurs; rice alcohol; spirits 

[beverages]; bitters; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; 
aperitifs; arrack [arak]; baijiu [Chinese distilled alcoholic 
beverage]; alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based; distilled beverages; 
cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; 
alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, 
alcoholic; gin; mead [hydromel]; kirsch; liqueurs; nira 
[sugarcane-based alcoholic beverage]; rum; sake; 
cider; perry; vermouth; vodka; whisky. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1357903 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201709875 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.27, DE, 30 2015 060 

942 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Körperschaft 

des Öffentlichen Rechts, Martinistr. 52, DE-20246 
HAMBURG, Tyskland 

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

sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
food and substances adapted for medical or veterinary 
purposes; baby food; dietary supplements for humans; 
food supplements for animals; plasters; dressing 
materials; materials for tooth fillings; dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides; preparations for health care; first 
aid kits; blood for medical purposes and medicated skin 
care preparations and serums; vaccines; medical 

beverages and teas; disposable diapers made of paper 
and cellulose. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, control, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers; records; CDs; DVDs; 
digital recording media; mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; 
hardware for data processing; computers; optical 
equipment and instruments, included in this class, in 
particular spectacles; lenses; spectacle frames; mobile 
telecommunication equipment; computer software; 
application software [apps] [stored and downloadable] 
for computers, notebooks, laptops, tablets, smart 
phones and mobile devices; fire extinguishers; 
computer programs for the collection and analysis of 
data in hospitals in the areas of performance and 
diagnostic statistics and pharmacy and stock 
acquisition; protective devices for contact sports 
[namely masks for boxers]. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary instruments 
and apparatus; artificial limbs; artificial eyes; artificial 
teeth; orthopedic articles; surgical suture materials; 
orthodontic appliances, apparatus and products; 
orthopedic devices and products, in particular custom-
made extremity, eyes with eye sockets, ears, noses, 
cheek parts, lip parts, cranial bones, finger parts, 
trachea, permanent and removable dental prostheses, 
breathing masks for artificial respiration, artificial skin 
for surgical use, resection prosthesis, jaw fracture 
splints, soft palate orthoses, implant-supported dental 
prostheses, implant-supported resection prosthesis, 
implant-supported extremity, individual positioning aids 
for radiotherapy treatments, orthopedic bandages, 
corsetry, hosiery and shoes; sanitary products made of 
rubber; analyzers for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; medical and veterinary 
apparatus and instruments; medical clothing. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; boxes, signs, bottle covers, index 
cards and postcards of cardboard and paper; table 
linen; handkerchiefs and tissues of paper; packaging 
bags, envelopes, bags made of paper; coasters made 
of paper; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters; office requisites [except furniture]; 
educational and teaching materials [except apparatus]; 
plastic materials for packaging, so far as not included in 
other classes; printers' type; printing blocks; histological 
sections for teaching purposes; papers for 
electrocardiographs and for registers; toilet paper; 
paper towels and paper face wipes; paper napkins; 
paper handkerchiefs. 

  Klasse 31   Seeds and agricultural, horticultural and forestry 
products, so far as not included in other classes; living 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. 

  Klasse 35   Advertising; business management, business 
administration; office functions; public relations, in 
particular for medical devices and medical support 
services; reproduction of documents and procurement 
services for third parties [acquisition of documents for 
other companies]; market research; systematization, 
compilation and monitoring of data in computer 
databases; rental of advertising space; banner 
exchange, namely rental of advertising space on the 
internet; advertising on the internet for third parties; 
services of a multimedia agency, namely planning and 
creation of promotional activities; services of a 
multimedia agency, namely for the presentation on the 
Internet and in other media; business advice and 
planning of a medical institution, in particular a hospital; 
preparation of costs and price analysis for such 
institutions and for patients, physicians and paramedics 
in the field of such institutions; preparation of business 
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reports for such institutions; evaluation and 
documentation of economic data and statistics in the 
medical and pharmaceutical area; organizing medical 
exhibitions and trade fairs for commercial purposes; 
renting of vending machines; career guidance for 
medical and paramedical professions and for hospital 
staff. 

  Klasse 37   Repair, installation and construction services, namely 
in connection with medical institutions; repair and 
installation of medical devices and instruments; building 
construction supervision; external and internal cleaning 
of buildings, especially of medical facilities; sterilization, 
cleaning and disinfection of medical devices and 
instruments; cleaning of clothing; cleaning services. 

  Klasse 38   Telecommunications; sound, image and data 
transmission by cable, satellite, computer [networks], 
telephone and ISDN lines and any other transmission 
media; providing access to information stored in 
databases also on the Internet and in particular via 
interactive communication computer systems; providing 
access to information on the Internet; providing access 
to portals on the Internet; telecommunications by 
means of platforms and online portals; electronic 
transmission of data, computer software, audio, video 
or multimedia content to mobile devices via local or 
global communication networks; video conferencing; 
paging services [radio, telephone or other means of 
electronic communication]; forwarding messages of all 
kinds to Internet addresses [web messaging]; 
exchange of medical information via the Internet. 

  Klasse 39   Transportation; packaging of goods; storage of goods; 
travel arrangement services. 

  Klasse 40   Mechanical processing of material for surgical, 
medical, dental and veterinary instruments and 
devices, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic 
products, and surgical suture material and orthodontic 
appliances, devices and products; cryopreservation; 
custom manufacture of medical devices and 
instruments. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sport and cultural 
activities; initial and continuing education; services 
offered by fitness trainers; organization of educational 
and specialist events for cultural and educational 
purposes; renting of video cameras and audio and 
video equipment; museum services; providing 
information on entertainment programs on the Internet; 
editing and publishing of books, periodicals, magazines 
and pamphlets; publication of publishing and printing 
products on the Intranet and the Internet; publication of 
economic data and statistics in the medical and 
pharmaceutical area; strength training, endurance 
training, relaxation exercises, meditative and not 
meditative physical and mental exercises; services of a 
recreation home. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
associated designer services; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; scientific research for 
medical purposes; scientific and technical research in 
the field of biotechnology and in relation to medical 
products; clinical metabolic research; medical research 
laboratories; services of a bacteriological and chemical 
laboratory. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; health care for 
human beings; beauty care for human beings; health 
care for animals; beauty care for animals; services in 
the field of agriculture, horticulture and forestry; 
services of a hospital; service of a company doctor, 
physiotherapy services, transfusion medicine services, 
anesthesia and intensive care, ophthalmology, pediatric 
surgery, neurosurgery, trauma and reconstructive 
surgery, visceral, thoracic and vascular surgery, 
dermatology, gynecology and obstetrics, ear, nose and 
throat medicine, child and adolescent medicine, child 
and adolescent psychiatry, neurology, nuclear 
medicine, orthopedics, psychiatry and psychotherapy, 
psychosomatics, radiation therapy and oncology, 
urology, gastroenterology, hematology, oncology, 
infectiology, rheumatology, nephrology, endocrinology, 

angiology, pathological biochemistry, oral and 
maxillofacial surgery, orthodontics, pediatric dentistry, 
dentistry, tooth preservation, clinical metabolic 
research, diagnostic radiology, clinical chemistry and 
laboratory medicine, pathology; services in a medical 
facility such as a hospital, a clinic, a sanatorium and a 
rehabilitation clinic; nursing services; services in the 
field of disease prevention, therapy, rehabilitation and 
acute care in outpatient, day patient and inpatient care, 
namely diagnosis, documentation of findings, 
instrument-based and manual therapy; services of a 
physician; medical treatment, especially diagnosis and 
therapy, especially in the area of surgery, internal 
medicine, endocrinology, hematology, rheumatology, 
pulmonary and bronchial medicine, neurology, nuclear 
medicine, radiology, psychiatry, psychotherapy, 
cardiology, health and beauty care; services of a 
hospital pharmacist, hygienist, physiologists, 
physiotherapists, dieticians and a midwife; services of 
female and male nurses; services of certified 
psychologists; services of a physiotherapist, 
rehabilitation and sports therapist, physiotherapy, 
rehabilitation, biomechanical procedures; performance 
diagnostics; sports medicine services; services of a 
convalescent home and a sanatorium; nursing home 
services and health centers; medical services for 
mentally disabled; services of a medical laboratory; 
rental of medical devices and equipment; providing 
public baths, swimming pools and saunas, in particular 
providing of a medical baths for therapeutical purposes 
and health care, especially in the area of a hospital; 
providing of a dialysis machines; organization of 
domestic care and assistance; medical advice for 
medical and paramedical professions and for hospital 
staff; services of a blood and cord blood bank; services 
in the field of veterinary medicine and agriculture; 
telemedicine; hospice services for the dying, especially 
qualified pain therapy and care of the dying, care for 
relatives of the dying. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
real assets and individuals; personalized and social 
services provided by third parties regarding individual 
needs associated with the care of patients and their 
relatives; pastoral care services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358705 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201710121 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.23, EM, 016078081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mascot International A/S, Julsøvej 100, DK-8600 
SILKEBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Laminated textile piece goods having insulating 

properties. 
  Klasse 24   Textile fabric piece goods for use in the manufacture 

of clothing. 
  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear, including such for 

work and business use, and parts and fittings (not 
included in other classes) for these goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1358717 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710123 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.28, EM, 015590433 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the words "basic apparel 
Scandinavia" written in lower-case letters; the word 
"basic" is highlighted in bold; the words "basic apparel" 
are in the middle of the trademark; the word 
"Scandinavia" is centred beneath the words "basic 
apparel"; the logo is placed centrally at the top of the 
trademark; the logo consists of a circle, inside which 
are two triangles, which touch one another; at each of 
the points and in the middle of the triangles, where they 
touch one another, is a dot. 

(730) Innehaver: 
 House of Cotton ApS, Landskronagade 13, st. th, DK-

2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Holdalls; travelling bags; bags, including beach bags; 
wallets; cosmetic purses; attache cases; suitcases; 
umbrellas. 

  Klasse 25   T-shirts; sweatshirts; sweaters; jumpers; pullovers; 
tops; blouses; shirts; cardigans; gowns; skirts; vests; 
jackets [clothing]; coats; furs; clothing of imitation fur; 
clothing of animal skins; shorts; denim jeans; trousers; 
bathing suits; beach clothes; beach robes; lingerie; 
underwear; stockings; scarves; gloves; mittens; 
handwarmers (clothing); knitwear [clothing]; clothing of 
leather, imitations of leather and fur; clothing of denim; 
belts, including belts of leather; headgear; hats; beach 
hats; caps [headwear]; peaked caps; headbands; 
footwear; sneakers; shoes; boots; sports shoes; 
sandals; beach shoes; bathing shoes. 

  Klasse 35   Retailing and wholesaling of travelling bags, bags, 
including beach bags, purses, cosmetic bags, 
briefcases, trunks, umbrellas, T-shirts, sweatshirts, 
sweaters, jumpers, pullovers, tops, blouses, shirts, 
cardigans, dresses, skirts, vests, jackets, coats, furs, 
clothing of imitation fur, clothing of animal skins, shorts, 
jeans, trousers, bathing suits, beach clothes, beach 
robes, beach towels, bath towels, bath sheets, lingerie, 
underwear, stockings, scarves, gloves, mittens, 
handwarmers, knitwear, clothing of leather, imitations 
of leather and fur, clothing of denim, belts, including 
belts of leather, headgear, hats, beach hats, caps, 
peaked caps, headbands, footwear, trainers, shoes, 
boots, sports shoes, sandals, beach shoes, bathing 
shoes. 

  Klasse 40   Sewing and custom manufacturing of travelling bags, 
bags, including beach bags, purses, cosmetic bags, 
briefcases, trunks, umbrellas, cases for mobile phones 
and tablet computers, T-shirts, sweatshirts, sweaters, 
jumpers, pullovers, tops, blouses, shirts, cardigans, 
dresses, skirts, vests, jackets, coats, furs, clothing of 
imitation fur, clothing of animal skins, shorts, jeans, 
trousers, bathing suits, beach clothes, beach robes, 
beach towels, bath towels, lingerie, underwear, 
stockings, scarves, gloves, mittens, handwarmers, 
knitwear, clothing of leather, imitations of leather and 

fur, clothing of denim, belts, including belts of leather, 
headgear, hats, beach hats, caps, peaked caps, 
headbands, footwear, trainers, shoes, boots, sports 
shoes, sandals, beach shoes, bathing shoes. 

  Klasse 42   Design of clothing, footwear and headgear, towels, 
travelling bags, bags, including beach bags, purses, 
cosmetic bags, briefcases, trunks, umbrellas, cases for 
mobile phones and tablet computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358722 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201710125 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Galenica AB, Medeon Science Park, SE-20512 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical, drug-related, veterinary, and sanitary 
preparations; natural remedies and substances 
adapted for medical and dietetic use. 

  Klasse 40   Processing and production of pharmaceuticals, drug-
related preparations, natural remedies and excipients 
for various forms of preparations. 

  Klasse 42   Research concerning medicines, drug-related 
products, natural remedies. 

  Klasse 44   Guidance concerning medicines, drug-related 
products, natural remedies; medical and hygienic care.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359334 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710357 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, FR, 4320606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Automobiles CITROËN, 6, rue Fructidor, FR-75017 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Babies' diapers of textile. 
  Klasse 9   Cigar lighters for automobiles, transmitting and/or 

receiving apparatus for tracking a vehicle via satellite, 
satellite navigation apparatus, vehicle radios, 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers), remote control apparatus, telephone 
apparatus, data processing apparatus, automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires, warning 
devices, sound alarms, anti-theft warning apparatus, 
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ignition batteries, electric batteries, independent 
electronic units for preventing the theft of a vehicle, 
independent electronic units for indicating the theft of a 
vehicle, pressure indicator plugs for valves, clamps and 
holders for batteries, starter cables for motors, electric 
cables, calculators, flashing lights (luminous signals), 
video cameras, USB flash drives, revolution counters, 
meters, electrical condensers and resistors, speed 
checking apparatus for vehicles, protection devices for 
personal use against accidents, balancing apparatus, 
electric devices for opening doors, water and oil level 
indicators, speed indicators, alarms, readers (data 
processing equipment), software (recorded programs), 
spectacles, computer memories, pressure measuring 
apparatus, micro-computers, modems, gasoline gages, 
on-board computers for motor vehicles and recorded 
software thereof, receivers (audio-video), voltage 
regulators for vehicles, gauge rheostats for vehicles, 
luminous signs, simulators for the steering and control 
of vehicles, thermostats for vehicles, vehicle 
breakdown warning triangles, reflecting discs, for wear, 
for the prevention of traffic accidents. 

  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, motor 
vehicles, particularly trucks; vans; vans (vehicles); 
motorcycles; mopeds; cycles; electric power-assisted 
bicycles; their component parts, namely suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbers 
(springs) for vehicles; motors and engines for land 
vehicles; gear boxes for land vehicles; vehicle chassis; 
vehicle bodies; transmission shafts for land vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; torque converters for 
land vehicles; clutches; axles; brakes for vehicles; 
vehicle wheels; vehicle wheel rims; hub caps for 
wheels; hubs for vehicle wheels; solid tires for vehicle 
wheels; steering wheels; vehicle seats; headrests for 
vehicle seats; security devices for vehicles such as 
safety belts and air bags; rearview mirrors; windshield 
wipers; torsion bars; bumpers; protective molding rods; 
spoilers; spoilers; windshields; sunroofs; windows for 
vehicles; caps for gas tanks; luggage racks; saddles for 
cycles, bicycles and motorcycles; kickstands for cycles, 
bicycles and motorcycles; frames for cycles, bicycles 
and motorcycles; anti-theft devices. 

  Klasse 14   Unwrought or semi-wrought precious metals; alloys of 
precious metal; boxes of precious metal; jewelry 
articles; clocks; watches; chronographs [watches]. 

  Klasse 18   Umbrellas and parasols; wallets; purses (coin purses); 
bags; trunks and suitcases; leather and imitations of 
leather, goods made of these materials. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of 
leather or imitation of leather; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; 
socks; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear; 
underwear. 

  Klasse 28   Games, toys; play balloons, play balls, scale model 
vehicles, radio-controlled toy vehicles, scooters, scale 
model kits [ toys ], teddy bears. 

  Klasse 35   Bringing together (excluding the transport thereof) of 
vehicles and second-hand vehicles, their parts and 
accessories, enabling customers to conveniently view 
and purchase said goods; presentation of vehicles and 
second-hand vehicles, their parts and accessories on 
all communication media for retail purposes; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 

  Klasse 36   Insurance services; banking and financial services, 
lending, credit and lease-purchasing services 
particularly for the purchase of new and second-hand 
vehicles; vehicle insurance underwriting; life insurance 
underwriting; accident insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance consultancy, 
information and advice; services provided using credit 
cards and other electronic means of payment for 
buying fuels and lubricants and for carrying out vehicle 
maintenance and repair; financial services in the field of 
lease-purchasing and rental of vehicles; financial loans 
for vehicle repair; guarantee (surety) services for 
vehicles; financial appraisals relating to land vehicle 
fleets and car fleets. 

  Klasse 37   Maintenance and repair of motor vehicles; vehicle 
breakdown assistance (repair). 

  Klasse 38   Telecommunications, local network communications, 
communication by computer networks, communications 
via a global communication network (the Internet), 
electronic mail, data transmission services, 
dissemination of information by electronic means, 
particularly via global communication networks such as 
the Internet, telematic networks, the Internet and other 
electronic means; telecommunication services namely 
online information transmission (by telephone or via the 
Internet) relating to emergency and technical help or 
assistance; transmission of information via satellite and 
computer; transmission of information by telematic 
means. 

  Klasse 39   Transport; vehicle rental services; vehicle 
replacement or lending services; assistance in case of 
vehicle breakdown (towing); rental of garages and 
parking places. 

  Klasse 41   Entertainment, sporting and cultural activities; motion 
picture production; organization of competitions 
(education or entertainment); publication of periodicals 
online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359563 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201710401 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 
DE-23558 LÜBECK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Lamps and lighting units for medical purposes, 

namely, phototherapy equipment for treatment of 
neonatal jaundice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1359587 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201710403 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the square with embedded 

letters "HG". There is an arc at top left of letter "H" and 
the arc divides the square into two parts. 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Hugong Electric (Group) Co., Ltd, 7177 

WaiQingSong Hwy, Qingpu District, CN-201700 
SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Handling machines, automatic [manipulators]; robots 

[machines]; cutting machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359589 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710404 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, EM, 016052631 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 German Oriental Tobacco GmbH, Mergenthaler 
Strasse 29-31, DE-48268 GREVEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Fuel gas; firewood; fuel oil; methylated spirit; fuel with 

an alcoholic base; fuel; combustible briquettes; 
perfumed candles; coal briquettes; ethanol [fuel]; 
illuminating grease; vaporized fuel mixtures; wood 
briquettes; coal dust [fuel]; wood spills for lighting; 
tapers; firelighters; coke; lamp wicks; nightlights 
[candles]; paper spills for lighting; paraffin; petroleum, 
raw or refined; peat [fuel]; peat briquettes [fuel]; 
biomass fuel; biofuels; diesel oil; liquefied gas; fuels for 
lighters; cigarette lighter fluid; petrol; hookah charcoal; 
wicks for lighters. 

  Klasse 11   Igniters; friction lighters for igniting bunsen burners; 
kitchen blow torches; brackets for gas burners; 
barbecues; flares; friction lighters for igniting gas; gas 
lighters; gas burners; lava rocks for use in barbecue 
grills; petrol burners; alcohol burners; fireplaces; 
furnace ash boxes; ash conveyor installations, 
automatic; burners; germicidal burners; furnaces, other 
than for laboratory use; heating filaments, electric; 

heating apparatus, electric; cooking utensils, electric; 
hot air apparatus; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; heating plates; cooking apparatus and 
installations; kilns; cooling installations for tobacco; 
coolers for furnaces; lanterns for lighting; tobacco 
roasters; incinerators; evaporators; water cooling 
installations; decorative water fountains. 

  Klasse 34   Lighters for smokers; lighters of precious metal; 
lighters not of precious metal [not for automobiles]; 
articles for use with tobacco; matches; firestones for 
lighters for smokers; gas containers for cigar lighters; 
ashtrays; cigarettes; cigarette tobacco; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette holders; 
cigarette lighters; cigarette tips; cigarette cutters; books 
of cigarette papers; electronic cigarettes; cigarette 
cases; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases made of precious metal; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette holders of precious 
metal; liquefied gas cylinders for cigarette lighters; 
cigarette lighter holders; pocket machines for rolling 
cigarettes; cigarettes, cigars, cigarillos and other ready-
for-use smoking articles; flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings 
and solutions therefor; matchboxes; match holders; 
cigar cutters; cigar cases; humidors; tobacco and 
tobacco products (including substitutes); absorbent 
paper for tobacco pipes; flavorings, other than essential 
oils, for tobacco; tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; firestones; chewing tobacco; herbs 
for smoking; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; pipe cleaners for tobacco pipes; 
pipe racks for tobacco pipes; snuff; snuff boxes; 
spittoons for tobacco users; tobacco; tobacco pouches; 
tobacco jars; tobacco pipes; pocket machines for rolling 
cigarettes; oral vaporizers for smokers; cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; cigarillos; cigars; cigar holders; hookah 
tobacco; hookahs; electronic hookahs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1359610 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201710407 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.22, EM, 015688013 
(540) Gjengivelse av merket: 

EAT ME by Nature's Pride 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nature's Pride B.V., Honderdland 611, NL-2676LV 
MAASDIJK, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Jams, compotes, jellies and fruit purees; preserved 

and cooked fruits and vegetables; processed fruits and 
vegetables; frozen fruits and vegetables; fresh cut fruits 
and vegetables. 

  Klasse 31   Fresh nuts; fresh fruits and vegetables. 
  Klasse 32   Non-alcoholic drinks, including fruit drinks, liquid fruit 

extracts, fruit juices and smoothies. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1359780 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201710438 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.20, US, 87274926 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Array Biopharma Inc., 3200 Walnut Street, US-
CO80301 BOULDER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 

pharmaceuticals; antibiotics; antifungal preparations; 
antivirals; cardiovascular pharmaceuticals; 
dermatological pharmaceutical products; inhaled 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations acting on the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of 
diseases and disorders of the autoimmune system, the 
metabolic system, the endocrine system, the musculo-
skeletal system and the genitourinary system; 
pharmaceutical preparations for use in hematology and 
in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of eye diseases and 
conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of heart rhythm disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney diseases; 
pharmaceutical preparations for treating diabetes; 
pharmaceutical preparations for treating hypertension; 
pharmaceutical preparations for treating skin disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology; 
pharmaceutical preparations for use in urology; 
pharmaceutical products for ophthalmological use; 
pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer and tumors; pharmaceutical 
products for the treatment of bone diseases; 
pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases; pharmaceutical products for treating 
respiratory diseases and asthma. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360645 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201710693 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, US, 87128941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wonder Power Music LLC, 4616 W. Magnolia Blvd., 
US-CA91505 BURBANK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Musical sound recordings; audio-visual recordings, 

namely, compact discs, audio discs, records, CD-
ROMs, video discs, DVDs, and downloadable MP3s, all 
featuring music; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable musical sound 
recordings; downloadable musical performance 
recordings, musical video recordings, downloadable 
film clip files featuring musical performances and 
photograph image files featuring musical performances 

provided via a website; downloadable software in the 
nature of a mobile application for use in accessing, 
downloading, purchasing and playing of music, videos 
and other digital recordings in the field of music; 
downloadable digital files, digital recordings, online 
discussion boards, webcasts, podcasts, and webinars 
all in the field of music; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing, organizing, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications network in the fields 
of entertainment and music. 

  Klasse 16   Printed matter, namely, posters, calendars, 
magazines in the field of music, newsletters in the field 
of music, stickers, decals, bumper stickers, postcards, 
picture postcards, greeting cards, musical greeting 
cards, printed greeting cards with electronic information 
stored therein, folders; pens, pencils, book covers; 
photographic prints; photographs; lithographs; picture 
books; printed informational inserts for DVD cases and 
compact disc cases in the field of music. 

  Klasse 25   Clothing, namely, t-shirts, knit shirts, shirts, jackets, 
sweatshirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys, tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, sweat pants, 
jogging suits, vests, fleece vests, pullovers, fleece 
pullovers, scarves, hats, caps, headbands, wrist bands, 
sweat bands, headwear, footwear, shoes, sneakers, 
boots. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, live dramatic, 
comedic and musical performances by a professional 
entertainer and singer; entertainment services, namely, 
a television series featuring musical and dance 
performances, comedy and drama; entertainment 
services, namely, personal appearances by a celebrity; 
entertainment services, namely, planning, arranging 
and conducting live musical concerts, performances 
theatrical exhibitions, and celebrity appearances; fan 
club services in the nature of entertainment; providing 
information in the fields of entertainment, music, and 
celebrity entertainers via a website; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games featuring musical, 
dramatic and theatrical performances; entertainment 
services, namely, production and distribution of radio 
programs, television programs and motion pictures; 
entertainment services, namely, production of sound 
and video recordings and theatre productions; 
multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in 
the fields of music, video and films; songwriting 
services for others for non- advertising purposes; music 
composition services for others; providing 
entertainment information on a recording artist, his 
tours, performances, appearances, associated news, 
and biographical information, non-downloadable audio 
and audiovisual recordings featuring music and 
musical-based entertainment, photographs, and other 
entertainment information via a website; providing 
entertainment information about musical concerts, 
cultural and arts events via a website; on-line journals, 
namely, blogs featuring information in the fields of 
music and entertainment; online journals, namely, 
blogs featuring information on a recording artist; 
entertainment services, namely, providing webcasts 
featuring music and musical-based entertainment; 
entertainment services in the nature of live 
performances featuring music, singing, and spoken 
word about music; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and entertainment, 
commentary and articles about music and 
entertainment, all online via a global computer network; 
music publishing services; entertainment in the nature 
of live musical performances by a musical artist on a 
traveling tour; film and video production consulting 
services; post- production editing services in the field of 
music, videos and film; entertainment services, namely, 
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providing podcasts in the field of pop culture, music, 
and entertainment; providing information in the field of 
music and entertainment via a website; providing non-
downloadable videos about pop culture and music for 
entertainment purposes via a website; digital video, 
audio, and multimedia publishing services; motion 
picture song production; recording studio services, 
namely, recording of music. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360732 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201710705 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.10, US, 87295790 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRINGING CLEAN AIR TO LIFE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 American Air Filter Company, Inc., 9920 Corporate 
Campus Drive, Suite 2200, US-KY40223 LOUISVILLE, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Dust separators; air pollution control equipment, 

apparatus, and installations for commercial and 
industrial use in commercial and industrial installations, 
namely, dust collectors being parts of dust collecting 
machines for air cleaning purposes, dust collecting 
machines that remove particulate matter from air by 
passing the air through a liquid medium, centrifugal 
dust separators, centrifugal dust collecting machines, 
cyclone dust separators, cyclone dust collecting 
machines; air filters for motors and engines; filters for 
cleaning cooling air, for engines; air filters for 
agricultural, commercial, industrial, power generation, 
and residential facilities and installations, namely, air 
filters for mechanical purposes; air filters for residential 
and commercial uses, namely, air filters for motors and 
engines. 

  Klasse 11   Air filters for agricultural facilities and installations; air 
filters for commercial facilities and installations; air 
filters for industrial facilities and installations; air filters 
for power generation facilities and installations; air 
filters for residential facilities and installations; air 
filtration machines for agricultural, commercial, 
industrial, power generation, and residential facilities 
and installations; air pollution control equipment, 
apparatus, and installations for commercial and 
industrial use in commercial and industrial installations, 
namely, cartridge dust collectors in the nature of filter 
cartridges for industrial dust collection systems for use 
in pulse-jet cleaning, cartridge air filters for industrial 
installations, air filters for industrial installations that use 
fabric bags to collect dust, baghouse air filters for 
industrial installations that use fabric to filter air, mist 
collectors in the nature of air purifiers for the cleaning 
and purification of air, mist collectors in the nature of 
gas purification machines for the cleaning and 
purification of gases, collectors in the nature of air 
purifiers for capturing oil mist generated by industrial 
operations for the cleaning and purification of air, 
collectors in the nature of gas purification machines for 
capturing oil mist generated by industrial operations for 
the cleaning and purification of gases, side access filter 
housings specially adapted for use with air purifiers and 
gas purification machines, filter housings specially 
adapted for use with air purifiers and gas purification 
machines, replacement cartridge air filters for industrial 
installations, replacement air filter cartridges for 
industrial installations, replacement air filter bags for 
industrial installations, replacement fabric air filters for 

industrial installations and replacement air filters for 
industrial installations; filters and filtering media for 
industrial and commercial use in the purification of air 
and other industrial fluids, namely, air filters and 
filtering media for industrial installations; air filters for 
residential and commercial uses, namely, air filters for 
domestic use and industrial installations; filters and 
filtering media for removal of contaminant gases and 
particulates for industrial, agricultural and commercial 
purposes, namely, air filters and filtering media for 
industrial, agricultural and commercial installations; air 
filtering installations; air filters for domestic use; 
industrial air filter machines; air filters for industrial and 
domestic installations; air cleaning housings, namely, 
housings containing air handling units, air filtration 
units, air scrubber units and combinations thereof; 
environmental control systems, namely, air filtration 
systems comprising filters, filter housings, test housing, 
housing transitions, isolation dampers, fans and parts 
therefor. 

  Klasse 37   Servicing, namely maintenance and repair, of 
environmental control systems, namely, air filtration 
systems and installations and parts therefor; servicing, 
namely maintenance and repair, of environmental 
control systems, namely, dust collection and control 
systems and installations and parts therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360742 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201710708 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.06, US, 87291521 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, Suite 
600, US-GA30005 ALPHARETTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Heat transfer paper, coated paper, dye sublimation 

paper. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360802 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201710715 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.12, EM, 015915267 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 
Great Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer games and video games software; compact 

discs and DVDs pre-recorded with computer and video 
games; computer games software; computer software 
applications; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; audio equipment; 
headsets; wireless headsets; headphones; wireless 
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headphones; earphones; microphones; speakers; 
portable speakers; computer peripherals; gaming 
headsets for use in playing video games; bags and 
cases adapted for the aforementioned goods; parts and 
fittings for the aforementioned goods; the 
aforementioned not in relation to betting, amusement 
arcades, casinos or gambling. 

  Klasse 16   Printed matter; books; printed publications; stationery; 
posters; manuals. 

  Klasse 28   Toys, games and playthings; game consoles; 
controllers for game consoles; computer and video 
games apparatus, being controllers for use with the 
game consoles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1360834 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201710717 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.03, EM, 015999857 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Round figure in white and blue followed by the word 

"SUPERBOLT" in black. Blue dot in the letter "O". 
(730) Innehaver: 

 Nord-Lock International AB, Box 336, SE-40125 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal fasteners; washers of metal; bolts of metal; nuts 

of metal; clamps of metal; tensioners of metal for use in 
bolted assemblies; parts of metal for use in bolted 
assemblies; bolting, fastening and tensioning systems 
of metal; mechanical prestressing systems for large-
diameter screws for use in the construction of heavy 
machinery; metal building materials; caps (metal -) for 
screws; small hardware goods of common metal not 
included in other classes; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

  Klasse 7   Mechanical clamping elements and clamping devices 
with multiple screws; mechanical clamping elements 
and clamping devices in mechanical engineering; 
machine parts, namely mechanical clamping devices; 
machines, tools and apparatus for fastening and 
joining; bolt tensioning apparatus; expansion bolts 
[parts for machines, motors and engines, tools and 
apparatus]; hydraulic machines, tools and apparatus; 
hydraulic power equipment; hydraulic power tools; 
hydraulic power apparatus; machine tools for 
tensioning and releasing of bolts and of fastening 
devices incorporating bolts; power wrenches; hydraulic 
bolt tensioning apparatus; hydraulic nuts; hydraulic 
bolts; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361076 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201710748 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STOCKER GMBH SRL, Via Industria, 1/7, IT-39011 
LANA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric scissors; pulverisers [machines], machine 

tools, hand-held tools, other than hand-operated; 
holding devices for machine tools, pumps, compressed 
air pumps. 

  Klasse 8   Scissors, shears, blades [hand tools], knives, pruning 
shears, saw blades [parts of hand tools], saw blades 
[hand tools], garden tools hand-operated, rakes [hand 
tools], hand pumps. 

  Klasse 9   Gloves for protection against accidents. 
  Klasse 11   Lamps, lanterns for lighting, anti-splash tap nozzles, 

drip irrigation emitters [irrigation fittings]; lighting 
apparatus and installations; irrigation apparatus for 
agricultural purposes. 

  Klasse 19   Greenhouse frames, not of metal; greenhouses, 
transportable, not of metal. 

  Klasse 21   Gardening gloves, sprinklers for watering flowers and 
plants, nozzles for sprinkler hose, garden hose spray 
nozzles. 

  Klasse 22   Ropes, string, nets. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361087 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201710750 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.09, GB, 

UK00003205633 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Loc8tor Limited, Manor Way, GB-WD61QQ 
BOREHAMWOOD, HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Signalling apparatus and instruments; portable 

signalling apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for measuring and recording weight, 
temperature, distance and directions; portable 
apparatus and instruments for measuring and recording 
weight, temperature, distance and directions; tracking 
and homing apparatus; portable tracking and homing 
apparatus; transmitters and receivers; detecting and 
monitoring apparatus; telecommunication apparatus; 
wireless communications devices; radios; audio visual 
apparatus; data processing apparatus; wearable 
activity and health trackers; wearable communication 
devices; communication hubs; relays; remote 
monitoring apparatus; remote control apparatus; 
remote multi switches; wireless controllers to remotely 
monitor and control the function and status of other 
electrical, electronic, and mechanical devices or 
systems; computer peripheral devices; software for 
measuring and recording distance and directions; 
computer software; photographic apparatus and 
instruments. 

  Klasse 35   Retail services connected with signalling apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
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measuring and recording weight, temperature, distance 
and directions, tracking and homing apparatus, 
transmitters and receivers, detecting and monitoring 
apparatus, telecommunication apparatus, wireless 
communications devices, radios, audio visual 
apparatus, data processing apparatus, wearable 
activity and health trackers, wearable communication 
devices, communication hubs, relays, remote 
monitoring apparatus, remote control apparatus, 
remote multi switches, wireless controllers, computer 
peripheral devices, software for measuring and 
recording distance and directions, photographic 
apparatus and instruments, cases for homing tags, 
batteries; data processing. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing access to platforms 
and portals on the Internet; remote transmission of 
data; messaging services. 

  Klasse 42   Technological services and research and design 
relating thereto; design and development of computer 
hardware and software; software as a service [SaaS]; 
platform as a service [PaaS]; design, development and 
maintenance of data processing software; design and 
development of sensing, monitoring, recording and 
transmission of signals and information; design and 
development of receiving and processing apparatus, 
wireless communication devices; technical support 
services; online data storage; analysis of data derived 
from sensors and monitors; information and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 44   Medical and healthcare services; medical assistance 
services; providing medical information and advice; 
health advice and information services; rental of 
medical and healthcare equipment; preparation of 
reports relating to health care matters; monitoring of 
patients; behavioural analysis for medical purposes; 
advice relating to the medical needs of elderly people; 
advice relating to the personal welfare of elderly 
people. 

  Klasse 45   Alarm monitoring services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361094 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201710751 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.06, US, 87291533 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, Suite 
600, US-GA30005 ALPHARETTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Heat transfer paper, coated paper, dye sublimation 

paper. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361101 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201710754 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FELINO - FUNDIÇÃO E CONSTRUÇÕES 

MÊCANICAS SA, Rua da Bela, PT-4445-344 
ERMESINDE, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Heating systems, namely salamanders, boilers and 

burners. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361107 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201710756 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.17 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.20, US, 86827828 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wild West Investments, LLC, Suite 100-717 25 
Highland Park Village, US-TX75025 DALLAS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Custom engraved metal medical information 

identification cards, tags, bracelets, key chains and 
necklaces, not magnetically encoded and not to 
function as jewelry; custom engraved metal personal 
information identification cards, tags, bracelets, key 
chains and necklaces, not magnetically encoded and 
not to function as jewelry. 

  Klasse 44   Providing an internet-based database of members' 
personal or medical information where members, a 
member's appointed representatives, first responders 
and medical professionals can review members' 
personal information, medical information, review 
members' information about medical issues and 
procedures and can relay information about the 
members' medical history and personal or medical 
information and where members can update personal 
or medical contact information for in case of emergency 
use or retrieval of artifacts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361208 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201710940 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.28, ES, 3640775 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avenida de la Selva, 
135, ES-17170 AMER (GIRONA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Injectable pharmaceutical products for veterinary use.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361211 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710941 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.11, CH, 691629 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JT International SA, Intellectual Property, Rue Kazem-

Radjavi 8, CH-1202 GENÈVE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette paper, 
cigarette tubes and matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361219 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201710942 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, CH, 703121 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aslan Khabliev, Avenue Général Guisan 60, CH-1009 
PULLY, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; banking services; 

investment banking services; Internet banking; financial 
services; consultancy services relating to personal 
finances; financing of securities; brokerage services in 
relation to capital investments; fund investment; capital 
management; services provided by consultants relating 
to capital investment; venture capital financing services 
for commercial companies, research institutions, 
universities and inventors; equity investment in 
commercial companies, research institutions, 
universities and inventors; capital investment; capital 
investment in real estate; venture capital brokerage 
services; provision of loan and credit facilities; providing 
credit and loans; financial services relating to the 
provision and structuring of capital; private banking 
services; fund management for private clients; financial 
trust management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361346 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710964 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The claimed designation is a combined mark in color. 

The mark consists of the abbreviation performed in 
Cyrillic characters with transliteration "KTM ", the flame 
above the letter "?", the number "100" and the letters in 
Cyrillic that are transliterated as «RUS». 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 ??? 100 RUS 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 ??? 100 RUS 
(730) Innehaver: 

 limited liability company "KTM - Service", office 112 
Zemetsa st., 26B, RU-443052 SAMARA, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Air analysis apparatus; meters; detectors; measures; 

measuring apparatus; measuring devices, electric; 
gauges; testing apparatus not for medical purposes; 
quantity indicators; data processing apparatus; 
measuring instruments; apparatus and instruments for 
physics; pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; temperature indicators; chemistry apparatus 
and instruments; dosimeters; computers; software. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361367 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201710966 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.06, DE, 

302016026127.3/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Allnex IP SarL, 76, Grand-Rue, LU-1660 

LUXEMBOURG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed synthetic resins; unprocessed 
plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning materials; 
adhesives (adhesive materials) for use in industry; 
auxiliary chemicals for use in the manufacture of 
lacquers; unsaturated polyester resins for use in the 
production of lacquers and shaped objects; emulsifiers 
for resins; hardening agents for resins; unprocessed 
thermoplastic resins; resins which can be hardened by 
ultraviolet rays; chemical additives for resins; 
unprocessed radiation-hardened synthetic resins; 
chemical compounds for manufacture of artificial 
resins; filling materials made of synthetic resin 
(industrial chemicals). 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; dyestuffs; mordants; 
raw natural resins; metal foil for painters, decorators, 
printers and artists; water lacquers; enameled lacquers; 
coating pastes (paints); binders for varnishes; synthetic 
resin paints; resinous coatings (paints); resins 
(coatings) for coating purposes; resins (coatings) for 
pigmentation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361373 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201710968 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.24, FR, 4309576 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 quai 
d'Orsay, FR-75007 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Regulating and safety accessories for gas apparatus, 

namely cap and expansion valve for gas cylinders. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361543 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201710989 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, IT, 

302017000021897 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barilla G. e R. Fratelli - Societá per Azioni, Via 
Mantova, 166, IT-43100 PARMA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 

coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, bread substitutes and other bread products; 
cereal-based snack food; biscuits, pastry and 
confectionery; chocolate and chocolate-based products 
or products containing chocolate; bakery goods; rice-
based snack food; rice cake snacks; fruit cake snacks; 
snack bars containing a mixture of cereals, nuts and 
dried fruit; cake mixes; pizzas and preparations for 
pizzas; edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361545 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201710990 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.02, EM, 16800914 
(540) Gjengivelse av merket: 

9883 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology park, IE-CARRIGTOHILL, CORK, Irland 

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

preparations for the treatment of liver, cardiovascular, 
digestive, respiratory, immunological, oncological and 
hematological conditions, diseases and disorders; 
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antiviral pharmaceutical preparations; antifungal 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation; 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of infectious diseases; anti-fibrotic 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis and HIV infection; pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361650 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711009 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.23, EM, 015767882 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Eyelash Emporium Limited, 301 Relay Drive, 

Relay Business Park, GB-B775PT TAMWORTH, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Beauty care preparations; make-up; cosmetics; eye 

cosmetics; mascara; eyeliner; artificial eyelashes; eye 
make-up remover; make-up primer; adhesives for 
artificial eyelashes; anti-bacterial cosmetic pads (non-
medicated); cosmetic tape; cosmetic patches. 

  Klasse 8   Beauty implements; beauty hand-operated 
implements; tweezers; eyelash curlers; scissors. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
consultancy, advisory and informational services in 
relation to all aforesaid services. 

  Klasse 41   Education; training and assessment services; 
educational services relating to cosmetic beauty; 
training and assessment services relating to cosmetic 
beauty; consultancy, advisory and informational 
services in relation to all aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361672 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711011 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.10, EM, 016019739 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fenix Outdoor Development and CSR AG, 
Industriestrasse 6, CH-6300 ZUG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitation leather; bags for campers; bags 

for climbers; sport bags; belt pouches; belt frames for 
carrying children; leather purses; backpacks; satchels; 
shopping bags; leather shoulder belts; straps (leather -
); valises; holdalls; trunks [luggage]; traveling trunks; 
travelling sets (leatherware); toiletry cases sold empty; 
umbrella covers; umbrellas; walking sticks; handbags; 
purses and pocket wallets. 

  Klasse 20   Air cushions, not for medical purposes; air mattresses, 
not for medical purposes; pillows; bedding, except 
linen; mattresses; tent pegs, not of metal. 

  Klasse 22   Bags [sacks] for the transport and storage of materials 
in bulk; tents; tent floors, namely groundsheets for 
tents; bags made of textile for the storage of tents; 
bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging; 
cordage; ropes for mountaineering; nets; tarpaulins; 
groundsheets. 

  Klasse 24   Sleeping bags; sleeping bags for camping; storage 
bags specifically adapted for sleeping bags. 

  Klasse 25   Clothing; footwear, in particular mountaineering shoes 
and ski boots; headgear; caps; knee-high stockings; 
gloves [clothing]; hats; hosiery; jackets [clothing]; lace 
boots; leather clothing; clothing of imitations of leather; 
topcoats; pants; parkas; ponchos; scarves; shirts; 
socks; footwear soles; athletics shoes; sweaters; tee-
shirts; trousers; underwear; sweat-absorbent 
underwear; rainwear; shorts; combinations [clothing]; 
overalls; waterproof clothing; mackintoshes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361688 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201711012 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a figurative part and a word 

"Kansler" in Latin alphabet letters; translation of the 
word "Kansler" is "Chancellor" in English; figurative part 
of the mark is on the left from the word; both parts are 
located inside an ellipse. 

(730) Innehaver: 
 Open Joint-Stock Company "Pushkinskiy Zavod", 

Yaroslavskoe shosse, 1-A, Pushkino, RU-141200 
MOSKOVSKAIA OBLAST, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Solvents for varnishes; industrial chemicals; surface-

active chemical agents; water-purifying chemicals; 
distilled water; glycol ether; anti-frothing solutions for 
accumulators; anti-knock substances for internal 
combustion engines; coolants for vehicle engines; 
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acidulated water for recharging accumulators; brake 
fluid; acetates [chemicals]; additives, chemical, to 
motor fuel; antifreeze; filtering materials [unprocessed 
plastics]; power steering fluid; transmission fluid; oil-
purifying chemicals; acetone; fluids for hydraulic 
circuits; chemicals for the manufacture of paints; 
cement for pneumatic tires [tyres]; chemical additives 
for oils; oil dispersants; water-softening preparations; 
oil cement [putty]; ethers; anti-boil preparations for 
engine coolants; glycerine for industrial purposes; 
petroleum dispersants; filtering materials [chemical 
preparations]; detergent additives to gasoline [petrol]; 
liquids for removing sulfates from accumulators; 
filtering materials [mineral substances]; fissionable 
chemical elements; benzene; benzol; xylene; xylol. 

  Klasse 2   Lacquers; anti-rust greases; anti-corrosive 
preparations; binding preparations for paints; paints; 
anti-rust oils; enamels [varnishes]; thinners for 
lacquers; protective preparations for metals; oils for the 
preservation of wood; colorants; anti-rust preparations; 
primers. 

  Klasse 3   Rust removing preparations; paint stripping 
preparations; color-removing preparations; dry-cleaning 
preparations; laundry preparations; detergents, other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; furbishing preparations; descaling 
preparations for household purposes; soap; cleaning 
preparations; polishing wax; abrasives; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; oils for 
cleaning purposes; windshield cleaning liquids; shining 
preparations [polish]; polishing preparations; ammonia 
[volatile alkali] [detergent]. 

  Klasse 4   Dust absorbing compositions; mineral fuel; industrial 
oil; petrol; diesel oil; industrial grease; oils for paints; 
grease for leather; petroleum jelly for industrial 
purposes; sunflower oil for industrial purposes; alcohol 
[fuel]; naphtha; methylated spirit; carburants; lubricating 
grease; benzine; cutting fluids; motor oil; dust laying 
compositions; lubricating oil; petroleum, raw or refined; 
tallow; vaporized fuel mixtures; mazut; non-slipping 
preparations for belts; dust binding compositions for 
sweeping; grease for belts; fuel with an alcoholic base; 
dust removing preparations; lubricants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361700 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201711013 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.27, EM, 015973555 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "SOOK" in purple and 

an Arabic text above the word in orange. 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 IPA (key):/su:k/ (Arabic IPA (key): /su:q/) 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 IPA (key):/su:k/ (Arabic IPA (key): /su:q/) 

(730) Innehaver: 
 Sevan AB, Johanneslundsvägen 7, SE-19461 

UPPLANDS VÄSBY, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Processed meat products; seafood [not live]; game, 
not live; poultry; processed fruits, fungi and vegetables 
(including nuts and pulses); jellies, jams, compotes, 
fruit and vegetable spreads; fruit, preserved; prepared 
fruits; milk products; oils and fats; hummus [chickpea 
paste]; falafel; birds eggs and egg products; sausages; 
soups; vegetables (prepared-); prepared fruits; 
prepared meat; stock; fruit snacks, potato snacks; dairy 
desserts; fruit desserts. 

  Klasse 30   Bread; pastries; edible ices; rice; spices; coffee, teas 
and cocoa and substitutes therefor; foodstuffs made 
from cereals; processed grains; sugar; honey; syrups 
and treacles; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
catsup; vinegar; sauces; pies. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages. 
  Klasse 33   Alcoholic beverages. 
  Klasse 35   Dealer services relating to food; retail services in 

relation to foodstuffs; wholesale services in relation to 
foodstuffs; advertising, marketing and promotional 
services; marketing services in the field of restaurants. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; food preparation 
services; catering; restaurants; mobile restaurant 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361706 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201711014 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.08, EM, 016010753 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of a circle with a horizontal and 

a vertical eight. 
(730) Innehaver: 

 Eightmood AB, Grimsbygatan 24, SE-21120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry; gemstones; 

horological and chronometric instruments. 
  Klasse 18   Leather and imitation leather; animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; casual 
bags. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames, bed heads, room 
dividers, notice boards, storage furniture, hangers and 
hooks for articles of clothing, baskets, statues, 
figurines, works of art, ornaments and decorations, 
magazine racks, paper racks, storage racks for 
firewood, shoe racks, hat racks, key cabinets, wine 
racks of wood, cork, reed, rattan, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shells, yellow amber, mother-of-
pearl, meerschaum or substitutes for all these 
materials, or of plastics; porcelain pulls; wood knobs; 
knobs, not of metal; boxes made of plastic and 
laminated plastic; pillows; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; newspaper display stands; bins of 
wood or plastic; coat racks; baskets, non-metallic; 
wickerwork, signboards of wood or plastics; bead 
curtains for decoration. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; throws; layers of felt; 
curtains of textile or plastic; bed covers; sleeping bag 
liners; serviettes of textile; runners (table-); coasters. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shawls; shoes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361711 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711015 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.20, US, 87243004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a white "k" in circled by white, 

green, purple, orange, blue teal, red and black colors. 
(730) Innehaver: 

 Art Research and Technology, L.L.C., 2777 East 
Camelback Road #140, US-AZ85016 PHOENIX, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software containing computer-readable 

program code for the development of computer 
programs using dynamic programming to index digital 
content featuring annotation, messaging, and search of 
user-generated and other content. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361712 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711016 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.21, US, 87244024 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "PROPEL" in color gray 

with the letter "O" represented by a circle design in two 
shades of orange. 

(730) Innehaver: 
 Intersect ENT, Inc., 1555 Adams Drive, US-CA94025 

MENLO PARK, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical devices consisting of artificial materials for the 
treatment of nose and sinus and respiratory-related 
conditions and symptoms, namely, implants comprised 
of drug-eluting stents; drug delivery systems; surgical 
devices and instruments for the treatment of nose and 
sinus and respiratory-related conditions and symptoms.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361714 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711017 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.01, EM, 016126088 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lagkagehuset A/S, Amerikavej 21, DK-1756 
KØBENHAVN V, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services, also on-line, of foodstuffs, drinks, tableware 
and kitchen utensils. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361734 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201711020 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.01, EM, 016128803 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 

Great Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer and video games software; computer game 

software; sound and video recordings; downloadable 
digital sound and video recordings; computer software 
development kits comprised of computer software and 
middleware development tools used for creating, 
programming and developing interactive computer and 
video games; electronically downloadable manuals for 
computer and video games. 

  Klasse 45   Licensing of development kits for computer game 
software and video game software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361740 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711021 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.05, EM, 016134132 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KEBA Gesellschaft m.b.H., Dürnberg 63, AT-A4100 
OTTENSHEIM, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; measuring apparatus using lasers 

in the fields of robotics, mechanical engineering, 
manufacturing installations, industrial computers; 
software; electric and/or electronic apparatus and/or 
instruments, namely wireless data transmission 
apparatus; electric installations for the remote control of 
industrial operations; mobile apparatus for collecting 
and capturing data; mobile handheld devices; portable 
terminals; stationary control units; electric control 
panels; modems; electric and/or electronic control 
devices, in particular for controlling machines, robots, 
processing machines, manufacturing installations; 
electrical controls; electronic controllers; programmable 
logic controllers; numeric computer control, digital 
numeric control; security control systems; safety control 
systems; freely programmable safety control systems 
for machines and installations; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; control and automation 
systems; lasers; laser sensors; lasers for measuring 
purposes; lasers for industrial use; lasers, not for 
medical purposes; measuring apparatus; measuring 
apparatus; meter testing apparatus; measuring 
instruments; digital measuring apparatus; electronic 
meters; panel meters; digital panel meters; measuring 
apparatus and instruments; gauges with digital readout; 
detectors for electric meters; instruments for measuring 
angles; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; programmable 
controllers; programmable logic controllers; automatic 
control apparatus; electric control apparatus; electronic 
control systems; control installations (electric -); electric 
control apparatus; electronic control units; electronic 
control instruments; computer applications for 
automotive control; industrial process control software; 
regulating apparatus, electric; checking (supervision) 
apparatus and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361757 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201711022 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, US, 87361253 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lifeway Foods, Inc., 6431 West Oakton Street, US-
IL60053 MORTON GROVE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Probiotic, nutritional and dietary supplements. 
  Klasse 29   Dairy-based beverages; dairy-based food beverages; 

kefir; soy-based food beverage used as a milk 
substitute; cheeses, cottage cheeses, cultured milk 
products and other dairy products, excluding ice cream, 
ice milk, and frozen yogurt; dairy-based spread. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361773 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711024 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.30, US, 87285931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Digi International Inc, 11001 Bren Road East, US-
MN55343 MINNETONKA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware, namely, device adapters, 

bridges, radio modems, routers, gateways and 
embedded modules; computer hardware and computer 
software, namely, wireless adapters and wireless 
modules, both with embedded firmware for operating 
the aforementioned hardware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361791 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711027 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.13, EM, 016359259 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Paper Seffle Aktiebolag, Box 610, SE-66129 
SÄFFLE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Parchment paper; paperboard trays for packaging 

food; biodegradable paper pulp-based to-go containers 
for food; food wrappers; bags for microwave cooking; 
paper for wrapping and packaging; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; bags of paper 
for roasting purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361797 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711028 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Julimex Spólka Cywilna Tomasz Wojciechowski 

Patrycja Wojciechowska, Al. Pilsudskiego 135D, PL-
92-318 LÓDZ, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 26   Clothing accessories of textile materials or of plastics, 

for sewing purposes, for bras, bodices, corsets, garter 
belts, suspenders, included in this class; parts of 
corsets namely snap hooks, snap hooks [fasteners] for 
clothing, laces for corsets, straps, buttons, zippers, 
lace, ribbons, buckles for clothing, fasteners for bras, 
shoulder pads for clothing, stiffening for collars, textile 
patches for clothing, arm hands [clothing accessories], 
bands for edgings, laces for edgings, snap rings 
[fasteners], hooks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361810 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711031 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, DE, 30 2017 000 

851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, 
Jakob-Schüle-Strasse 11-25, DE-73655 
PLÜDERHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Work clothes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361862 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711035 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, US, 87312322 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leatherman Tool Group, Inc., P.O. Box 20595, US-
OR97294 PORTLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Horological and chronometric instruments; watches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361864 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711036 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, US, 87312359 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leatherman Tool Group, Inc., P.O. Box 20595, US-
OR97294 PORTLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Horological and chronometric instruments; watches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361866 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201711037 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.17, US, 87530662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation , 
Daniel Borel Innovation Center, CH-1015 LAUSANNE, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Audio speakers, wireless speakers, portable 

speakers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361875 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201711038 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TATRAMED, Software s. r. o., Líscie údolie 9, SK-
84104 BRATISLAVA, Slovakia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric monitoring apparatus; measuring devices; 

control panels (electricity); data processing apparatus; 
computers; recorded computer programs; projection 
apparatus; radiological apparatus for industrial use; 
computer keyboards; computer peripheral devices; 
software (recorded programs); plotters; interfaces (for 
computers); magnetic data media; modems; monitors 
(computer hardware); optical readers; optical data 
media; central processing units; readers (data 
processing equipment); scanners (data processing 
equipment); diagnostic apparatus not for medical use; 
integrated circuit cards [smart cards]; notebook 
computers; computer programs (downloadable 
software); portable computers; downloadable computer 
software applications; smartphones; electronic tablets; 
computer hardware. 

  Klasse 35   Compilation of information in computer databases; 
systematization of information in computer databases. 

  Klasse 38   Computer-aided transmission of messages and 
images; connection by telecommunications to a global 
computer network; provision of user access to global 
computer networks; transmission of digital files. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361903 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711039 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, EM, 016050461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEAUTE RESORT, 8 avenue Jules Ferry, FR-13260 

CASSIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Solid and liquid soaps; essential oils; bath beads and 
salts for cosmetic use; cosmetic products; hair styling 
and hair care products; shaving products; body 
deodorants; oils for cosmetic use; creams for cosmetic 
use, make-up products; nail polish, cleaning products, 
dentifrices, incense, joss sticks, scented wood, 
potpourris; perfumery products, perfumes, eaux de 
parfum, scented water, extracts of flowers, toilet water, 
perfumes for laundry, perfumed sachets, perfumed 
wipes and tissues (perfume), air fragrancing 
preparations, room fragrances, perfumed substances 
for indoor perfume diffusers. 

  Klasse 4   Candles for lighting, perfumed candles, scented 
candles, wax for lighting and lighting fuel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361918 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711040 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.30, FR, 4318654 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SSERTSON GROUP, ZAC Les Epalits, 1 Impasse 
Sud, FR-42610 SAINT ROMAIN LE PUY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Aromatic sand for cats (litter); sand for cats; sanded 

paper for pets [litter]; aromatic sand for pets (litter); 
coconut shells; wood chips for the manufacture of wood 
pulp; raw barks; hay; juniper berries; corn; straw litter 
(cereal stalks); mulch (humus layer); pine cones; 
animal litter, sanded paper for pets (litter), litter peat; 

cat herbs; animal litter, particularly litter comprising 
bentonite and silicate; rough cork; bark for mulch, wood 
residues and wood shavings; humus, vermiculite and 
other soil substrates made of natural products; foams; 
beds and litter for animals; bark and coconut products; 
natural and artificial decorations for terrariums, namely, 
branches, nines, coconuts, wood residues, mangrove 
wood, mopani wood, root wood, plants; Agricultural, 
horticultural and forestry products, neither prepared, 
nor processed. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361925 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711041 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.25, CH, 702368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 
CH-8005 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cocoa butter; milk and dairy products. 
  Klasse 30   Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products, 

beverages and nutritional supplements based on cocoa 
or mainly comprising cocoa; chocolate; edible ices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361944 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711043 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.26, AT, AM 117/2017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Alpinestrasse 
17, AT-8652 KINDBERG-AUMÜHL, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal tubing, in particular of steel; penstock pipes of 

steel for the transport of petroleum and/or natural gas; 
junctions of metal for pipes, in particular of steel, in 
particular for oil pipelines or gas pipelines; gas-tight 
thread coupling of metal, in particular of steel, in 
particular for oil pipelines or gas pipelines; pipe muffs of 
metal, in particular of steel; threaded pipes of metal, in 
particular of steel; manifolds of metal for pipelines; pipe 
strings of metal for the extraction of petroleum and 
natural gas; oilfield pipes of metal; drill strings of metal 
for oil and gas fields. 

  Klasse 37   Installation of threaded pipes and/or gas-tight thread 
couplings of metal; repair and maintenance of threaded 
pipes and/or gas-tight thread couplings of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361955 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711045 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.15, US, 87336364 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spraying Systems Co, P.O. Box 7900, US-IL60189-
7900 WHEATON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Particle reduction mills for pharmaceuticals, chemicals 

and the food industry; machines for drying, granulating, 
forming and coating particles in a fluidized bed; 
machines for lifting bowls and bins for use in fluid bed 
processes; mixers and high shear granulators for 
pharmaceutical manufacturing; industrial filters for 
fluidized bed dryers, granulators and coating systems; 
spray drying and spray chilling machines to make dry 
powders from liquid feed stock; spray coating system 
consisting of a modular air atomizing manifold, metal 
spray nozzles, fluid delivery skids, tanks and process 
control software for use in batch and continuous 
process operations, sold as a unit. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361965 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711046 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.31, US, 87469839 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word OBSESSED in stylized 

font. 
(730) Innehaver: 

 Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth Avenue, 
US-NY10118 NEW YORK, USA 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361968 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201711047 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.27, GB, 

UK00003227490 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metapraxis Limited, St. George's House, 5 St. George's 
Road, GB-SW194DR WIMBLEDON, LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; computer software; mobile software 

applications; downloadable software; downloadable 
applications for use with mobile devices; downloadable 
software to enable the transmission of information; 
downloadable software to enable the transmission of 
data; downloadable software relating to financial 
matters; electronic publications; downloadable 
electronic publications; e-books; parts, fittings and 
accessories for all of the aforesaid goods; computer 
programmes, cinematographic films prepared for 
exhibition and photographic slides (transparencies). 

  Klasse 16   Stationery, books, printed matter; instructional and 
teaching material (other than apparatus); office 
requisites (otherthan furniture); photographs. 

  Klasse 35   Business planning; business strategic planning; 
business strategy services; business strategy 
development services; business analysis, research and 
information services; business management analysis; 
statistical analysis and reporting; economic forecasting 
and analysis; business sales analysis; business profit 
analysis; business risk management services; advice, 
information and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services; business management and 
organisation consulting services; business research 
services. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; financial analysis; 
financial information; financial forecasting; financial 
information provided by electronic means; financial 
analysis provided by electronic means; financial 
information, data, advice and consultancy services; 
advice, information and consultancy services relating to 
all of the aforesaid services. 

  Klasse 42   Industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
development of software; creation of software; design 
of software; installation of software; programming of 
software; software customisation services; 
maintenance of software; updating of software; rental of 
software; software as a service; design of mathematical 
models; designing computer codes; advice, information 
and consultancy services relating to all of the aforesaid 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1361978 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711050 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.12, US, 87448325 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, CW-
WILLEMSTAD, Curacao 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products, namely, skin care preparations, 

namely, skin creams, facial creams, night creams, anti-
aging creams, anti-wrinkle creams; skin moisturizers, 
skin emollients; face and body lotions for distribution 
through independent sales representatives. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1361994 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711052 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FLEX LTD., 2 Changi South Lane, SG-486123 
SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Supply chain management services; procurement 

services; procurement, namely, purchasing 
construction and building products and devices for 
others and inventory management services for others; 
procurement services, namely, costing and scheduling 
construction and building projects; logistics 
management services; logistics management in the 
field of construction and building products and devices.

  Klasse 36   Providing warranties on goods manufactured by 
others, namely, construction and building products and 
devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362035 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711058 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.26, US, 87051395 

2016.05.26, US, 87051406 
2016.05.26, US, 87051410 
2016.05.26, US, 87051414 
2016.05.26, US, 87051420 
2016.05.26, US, 87051424 
2016.05.26, US, 87051427 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., US-CA90031 
LOS ANGELES, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software in the nature of a mobile 

application for ordering t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers, connecting users 
with other users, and posting videos. 

  Klasse 16   Stickers. 
  Klasse 26   Novelty buttons. 
  Klasse 28   Toys, namely, action figure toys, vinyl figures. 
  Klasse 35   On-line ordering services in the field of monthly 

mystery subscription gift boxes that contain a 
combination of t-shirts, candy, food, toys, figurines, 
books, gifts, and stickers via a website; online ordering 
services and mail order services featuring monthly 
mystery subscription gift boxes that contain a 
combination of t-shirts, candy, food, toys, figurines, 
books, gifts, and stickers; online retail store services 
featuring monthly mystery subscription gift boxes that 
contain a combination of t-shirts, candy, food, toys, 
figurines, books, gifts, and stickers. 

  Klasse 42   Providing information on computer technology that 
allows users to post videos via a website. 

  Klasse 45   On-line social networking services for connecting 
users; personal selection of gifts for customized gift 
boxes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362043 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711059 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of four English letters SODA 

and a black and white football design in the letter O. 
(730) Innehaver: 

 International Soccer-Data Limited, Room 921, 
Zhongguancun Chuangye Building, No. 26 Shangdi 
Xinxi Road, Haidian District, CN-BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Television broadcasting; message sending; computer 

aided transmission of messages and images; electronic 
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mail; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing user access 
to global computer networks; rental of access time to 
global computer networks; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; voice mail 
services. 

  Klasse 41   Physical education; organization of competitions 
[education or entertainment]; arranging and conducting 
of congresses; organization of sports competitions; 
publication of electronic books and journals on-line; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; production of programmes; 
entertainment; entertainment information; game 
services provided on-line from a computer network. 

  Klasse 42   Material testing; industrial design; computer 
programming; computer software design; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
hosting computer sites [web sites]; computer software 
consultancy; providing search engines for the internet; 
intangible assets evaluation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362048 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711062 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.30, DE, 30 2016 106 

019 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 F&S Prozessautomation GmbH, Gewerbering 35, DE-
01809 DOHNA, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, in particular for applications in transportation, 
in the areas of shipping and rail services; optical 
measuring, signalling, checking apparatuses and 
instruments, in particular for applications in 
transportation; data processing devices and computers; 
computer software. 

  Klasse 37   Construction, installation, commissioning, 
maintenance, servicing and repair of automation 
systems, control and safety engineering systems, in 
particular in sectors of industry (process technology, 
bulk material, buildings and real estates, ships, rail 
cars); construction, installation, commissioning, 
maintenance, servicing and repair of automation 
systems, control and safety engineering systems, in 
particular in transport facilities and transport networks 
(transport routes for rail and road traffic, traffic on 
waterways, airports and related structures); 
construction, installation, commissioning, maintenance, 
servicing and repair of automation systems, control and 
safety engineering systems, in particular in power 
plants (thermal power stations, motor and turbine units, 
systems for use of hydroelectric power, wind power and 
solar energy); construction, installation, commissioning, 

maintenance, servicing and repair of automation 
systems, control and safety engineering systems, in 
particular in supply and disposal networks (system for 
the energy, load and producer management, for media 
treatment, distribution of electric energy, heat, cold, 
water, gases as well as metering and billing systems 
for energy and media); construction, installation, 
commissioning, maintenance, servicing and repair of 
drive, turbine and generator control systems, power 
converters (excitation, converters, rectifiers and 
inverters, limiters), of machinery and block protection 
facilities as well as system and network protection 
Installations). 

  Klasse 38   Telecommunications; telecommunication in technical 
data networks to control, monitor, diagnose and 
administer systems for the municipal and industrial 
infrastructure (facilities for power generation, grids for 
energy and media, transport systems and transport 
networks, for airports and buildings). 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; industrial analysis and research services; 
scientific and technological services and research and 
design relating thereto; services by an engineer, 
services by a mathematician, namely modeling of 
technical and technological processes; engineering and 
technological consulting services; preparation of 
technical expert reports; operational planning and 
design in field of engineering; development, planning 
and design of automation, control and safety 
engineering systems, in particular for sectors of 
industry (process technology, bulk material, buildings 
and real estates, ships, rail cars); development, 
planning and design of automation, control and safety 
engineering systems, in particular for transport facilities 
and transport networks (transport routes, road, rail, 
waterway, airports and related structures); 
development, planning and design of automation, 
control and safety engineering systems, in particular in 
the area of power plant technology (thermal power 
stations, motor and turbine units, hydroelectric power, 
wind and solar); development, planning and design of 
automation, control and safety engineering systems, in 
particular for supply and disposal systems, (energy, 
load and producer management, media treatment and 
distribution of electric energy, heat, cold, water, gases, 
metering and billing energy and media); development, 
planning and design of instrumentation, control and 
safety engineering systems, in particular in the areas of 
drive technology, turbine and generator control; 
development, planning and design of power converters, 
in particular, converters, excitation, rectifier and 
inverters, limiters; commissioning of automation 
systems, control and safety engineering systems, in 
particular in sectors of industry (process technology, 
bulk material, buildings and real estates, ships, rail 
cars); commissioning of automation systems, control 
and safety engineering systems, in particular in 
transport facilities and transport networks (transport 
routes for rail and road traffic, traffic on waterways, 
airports and related structures); commissioning of 
automation systems, control and safety engineering 
systems, in particular in power plants (thermal power 
stations, motor and turbine units, systems for use of 
hydroelectric power, wind power and solar energy); 
commissioning of automation systems, control and 
safety engineering systems, in particular in supply and 
disposal networks (system for the energy, load and 
producer management, for media treatment, 
distribution of electric energy, heat, cold, water, gases 
as well as metering and billing systems for energy and 
media); commissioning of drive, turbine and generator 
control systems, power converters (excitation, 
converters, rectifiers and inverters, limiters), of 
machinery and block protection facilities as well as 
system and network protection installations). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362078 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201711070 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, EM, 016404915 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Claxton Engineering Services Limited, Ferryside, Ferry 
Road, GB-NR11SW NORWICH, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Articles of metal for use in the drilling, severance and 

decommissioning of oil or gas wells; metal scaffolding; 
metal work platforms; work towers of metal; mobile 
platforms of metal; metal work platforms for use in the 
drilling, severance and decommissioning of oil or gas 
wells; rigless recovery towers for use in the severance, 
decommissioning and recovery of oil and gas wells; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 7   Machine tools for use with oil or gas wells; machine 
tools for severance activities for on-shore, marine and 
off-shore oil or gas wells; mobile platforms (hydraulic); 
mobile work platforms (hydraulic); mobile towers 
(hydraulic); self-propelled hydraulic platforms; mobile 
work platforms (hydraulic) for use in the drilling, 
severance and decommissioning of oil or gas wells; 
rigless recovery towers (hydraulic) for use in the 
severance, decommissioning and recovery of oil and 
gas wells; parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, repair and rental of articles 
of metal for use in the drilling, severance and 
decommissioning of oil or gas wells, metal scaffolding, 
metal work platforms, work towers of metal, mobile 
platforms of metal, metal work platforms for use in the 
drilling, severance and decommissioning of oil or gas 
wells, rigless recovery towers for use in the severance, 
decommissioning and recovery of oil and gas wells, 
tools for use with oil or gas wells; installation, 
maintenance, repair and rental of articles of metal for 
use in hydraulic engineering machines, tools for 
severance activities for on-shore, marine and off-shore 
oil or gas wells, mobile platforms (hydraulic), mobile 
work platforms (hydraulic), mobile towers (hydraulic), 
self-propelled hydraulic platforms; installation, 
maintenance, repair and rental of articles of metal for 
use in mobile work platforms (hydraulic) for use in the 
drilling, severance and decommissioning of oil or gas 
wells, rigless recovery towers (hydraulic) for use in the 
severance, decommissioning and recovery of oil and 
gas wells. 

  Klasse 42   Technical consultancy for oil or gas wells or oil or gas 
fields, including on-shore, marine or off shore oil or gas 
wells; design of tools for use with oil or gas wells; 
technical consultancy relating to severance activities for 
on-shore, marine and off-shore oil-wells or oil-fields; 
engineering services relating to marine and off-shore 
oil-wells or oil-fields; technical consultancy, design and 
engineering services relating to rigless recovery towers 
for use in the severance, decommissioning and 
recovery of oil and gas wells. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362155 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711082 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.20, DE, 30 2016 001 

474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 

S.p.A., Am Strande 3d, DE-18055 ROSTOCK, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; perfumery; essential oils; cotton wool for 

cosmetic purposes. 
  Klasse 8   Table cutlery (knives, forks and spoons); cutlery 

holders. 
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; magnetic data carriers; optical 
storage media (except unexposed films); headphones; 
scales; CDs; DVDs and other digital recording media; 
exposed films; sound recording carriers; downloadable 
image files; computer programs, stored or 
downloadable. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; passenger ships; bicycles. 

  Klasse 14   Jewelry; ornaments [jewelry]; precious stones; 
horological instruments; time instruments; lanyards 
[keycords]. 

  Klasse 16   Printed matter; lithographs; bookbinding material; 
photographs; paper; paperboard (cardboard); 
stationery; artists' materials; prospectuses; catalogues; 
teaching and instructing material (except apparatuses); 
packaging materials of plastic, as far as included in this 
class; calendars; tissues of paper; paper towels; 
tissues of paper for removing make-up. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; luggage bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shopping bags; handbags; traveling bags. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 

glassware, porcelain and earthenware, as far as 
included in this class; mugs; cups; drinking vessels; 
drinking glasses. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, as far as included in this 
class; bed and table covers; bed linen. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 26   Artificial flowers. 
  Klasse 27   Mats; carpets; floor coverings. 
  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles, as far 

as included in this class; playing cards; model vehicles; 
golf bags, with and without wheels. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; chocolate; pastries; cake; bread; 
edible ices; honey; muesli; pizza; puddings; rusks; 
confectionery products. 

  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 (excluding beer). 
  Klasse 34   Tobacco; smokers' articles; matches; lighters for 

smokers. 
  Klasse 35   Advertising; retailing, namely of travel requisites and 

souvenirs, cosmetics, perfumery, essential oils, jewelry, 
ornaments (jewelry), precious stones, horological and 
chronometric instruments, glassware, porcelain, 
earthenware, clothes, footwear, headgear, lanyards 
(keycord), games, playthings, gymnastic and sporting 
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articles, trunks and traveling bags, umbrellas, parasols, 
shopping bags, handbags and travel bags; arranging of 
contracts, for others, for the providing of services. 

  Klasse 36   Insurance brokerage. 
  Klasse 39   Travel arrangement, in particular cruises and tours; 

transport; arranging of tours; travel arrangement. 
  Klasse 40   Photographic film development; photographic printing.
  Klasse 41   Translation; education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 
discotheque services; theatre services; providing 
swimming pools and water chute complex services; 
photography services, as far as included in this class; 
videotape film production; organisation of seminars; 
courses and lectures; conducting of sports 
programmes, in particular involving cycling, diving, golf.

  Klasse 43   Temporary accommodation; restaurants, cafeterias, 
cafés, bars and theatres; catering; room reservation 
services; hotel services; day-nursery (crèche) services; 
bar services. 

  Klasse 44   Medical assistance; flower arranging; manicuring; 
beauty salons; massage; providing public bath facilities; 
human hygiene and beauty care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362157 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201711083 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.23, DE, 30 2016 005 

237 
(540) Gjengivelse av merket: 

7Travel 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ProSieben Travel GmbH, Medienallee 4, DE-85774 
UNTERFÖHRING, Tyskland 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording or reproduction of sound, 
images and data; sound, image and data carriers, 
particularly audio tapes, music and video cassettes, 
compact discs, sound recording discs, digital audio 
tapes (DAT), video tapes, diskettes, all the aforesaid 
goods in recorded and unrecorded form, included in 
this class; CD-ROM; magnetic data carriers; compact 
discs; DVDs (digital versatile discs); digital recording 
media; calculating machines; data processing hardware 
and computers; optical apparatus and instruments, 
included in this class, particularly spectacles; spectacle 
lenses; spectacle frames; computer software; video 
game cartridges; games software for computers; 
mobile telecommunication apparatus; application 
programs (apps) (downloadable); computer and game 
programs, software, application software (apps) 
(recorded and downloadable) for computers, 
notebooks, laptops, tablet computers, smartphones and 
mobile terminals; electronic publications 
(downloadable), in particular travel guides. 

  Klasse 16   Printed matter, particularly catalogues, booklets, 
books, manuals (handbooks), companion books, travel 
guide books, newspapers, periodicals and calendars; 
stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters; 
office requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); paper; 
cardboard; boxes, signs and bottle envelopes of 
cardboard or paper; index cards and postcards of 

cardboard and paper; table linen of paper, 
handkerchiefs of paper, tissues of paper for removing 
make-up; bags (envelopes, pouches) of paper for 
packaging; tablemats of paper or cardboard; 
bookbinding material; photographs (prints); plastic 
materials for packaging, included in this class; table 
napkins of paper; posters; transfers (decalcomanias), 
stickers (stationery). 

  Klasse 35   Marketing; conducting market surveys; market 
research; market analysis; business management and 
organization consultancy; negotiation of commercial 
transactions for third parties; arranging of contracts for 
others for the buying and selling of goods; opinion 
polling; advertising research; distribution of products for 
advertising purposes; sales promotion for third parties; 
publicity material rental; advertising, in particular radio, 
television, cinema, print, videotext, teletext and Internet 
advertising; commercialization of advertising, namely 
advertising, public relations services and marketing; 
telephone order placement for teleshopping services; 
publication of advertising prospectuses; production of 
advertising films; rental of advertising films; 
compilation, systematization and updating of data in 
computer databases; business management; business 
administration; clerical services (office functions); 
arranging contracts for time-limited access to 
databases (for others); arranging subscriptions for 
telecommunications services, for time-limited access to 
databases (for others); advertising, in particular 
development of strategies and planning of campaigns; 
project and event management, namely planning and 
conducting of campaigns, projects and events for 
advertising purposes; organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
advertising, in particular advertising of films on the 
internet and proprietary online services; distribution of 
catalogues and advertising prospectuses; 
computerized file management; telephone and/or 
computerized order placement for Internet shopping or 
teleshopping services; auctioneering, including on the 
Internet; advertising agencies; planning and 
implementation of presentations and other information 
offers for advertising and sales purposes, including on 
the Internet, on other data networks, in online services, 
and by means of multimedia technologies; organization 
and conducting of multimedia shows for advertising 
purposes; development of advertising concepts; 
advertising on electronic online communications 
networks; development and creating of advertising 
concepts; development, planning and creation of 
audiovisual communication concepts for advertising 
purposes; writing and publication of publicity texts; 
planning services for advertising; publication of printed 
matter, including in electronic form, for advertising 
purposes; rental of advertising time on communication 
media; dissemination of advertising matter; publication 
of catalogues for advertising purposes; provision and 
rental of advertising space; rental of advertising space 
by electronic means and global information networks; 
production of teleshopping programs. 

  Klasse 36   Insurance, in particular insurance brokerage; financial 
affairs; monetary affairs, including issuing of 
membership cards with a credit and payment facility; 
capital investment brokerage; real estate affairs; 
mergers and acquisitions, namely, financial 
consultancy with regard to the purchase or sale of 
businesses and business investments; investing in the 
purchase and sale of business units in particular using 
digital business models; financial management; 
marketing of financial products, namely issuance of 
shares, bonds and other tradable securities; brokerage 
of bonds; stock debenture brokerage; brokerage of 
shares; share management; stock trading; capital 
investment services; arranging the provision of finance 
and capitalization services; capital management; 
financial investment advisory services; financial 
consulting. 

  Klasse 38   Telecommunication services; broadcasting of films, 
broadcasting of television, radio, videotext and teletext 
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programs, particularly broadcasting of commercials; 
broadcasting of Internet television programs; 
broadcasting of teleshopping programs; collecting and 
providing news (news agencies); collecting and 
providing general information, namely services of news 
agencies; sound, image and data transmission via 
cable, satellite, computer (networks), telephone and 
ISDN lines, as well as any other transmission media; 
providing access to information stored on databases, 
including on the Internet and in particular including via 
interactive computer systems; providing access to 
information on the Internet; providing access to on-line 
portals; broadcasting of subscription television 
programs, in particular in the form of pay-TV and video-
on-demand; technical providing of access to computer 
games for retrieval and transmission on the Internet 
and other online services; telecommunication services 
provided via platforms and portals on the Internet; 
mobile telephone services, particularly providing 
access to applications (apps); electronic transmission 
of data, computer software as well as sound, image or 
multimedia contents to mobile terminals via local or 
global communication networks; leasing access time to 
computer databases. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; travel reservation; booking of seats for 
travel; rental of vehicles; arranging of flights; 
reservation of airline tickets, cruise tickets and train 
tickets; planning and booking of travel via electronic 
means; provision of information relating to timetables 
and airline scheduling. 

  Klasse 41   Education; providing of training; instruction; 
entertainment; sporting activities; cultural activities; 
radio, internet and television entertainment; publication 
of printed matter (except for advertising purposes), in 
particular books, newspapers and periodicals; 
production of cinematographic, television, radio, 
videotext and teletext programs (other than for 
advertising purposes); film production, other than 
advertising films; videotape production; services of 
recording studios and television studios; rental of 
musical instruments; production of music; orchestra 
services; organization and conducting of sporting and 
cultural events; conducting of live entertainment 
performances and film festivals; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of concerts; theatre 
productions; organization of shows (impresario 
services); showing and rental of motion pictures; 
editorial consultancy services; game services provided 
on-line from a computer network, including providing 
on-line computer games and video games (included in 
this class); publication of periodicals and books 
particularly travel guides, in electronic form, including 
on the Internet; ticket reservation services for 
entertainment events; entertainment information. 

  Klasse 42   Design and development of software for electronic 
television program guides; computer programming; 
electronic storage of data in computer databases; 
updating of database software; installation and 
maintenance of database software; development of 
computer programs and computer games (software); 
computer software design and rental; creation of 
webpages, design and updating of homepages and 
websites; rental of video and image programs 
(software); development of multimedia contents 
(software) and corresponding applications (software); 
design and development of computer software and 
application programs for mobile computer systems 
(apps); application service provider (ASP), namely 
providing temporary use of computer software for use 
via public or private data networks; weather 
forecasting; meteorological information. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink, temporary 
accommodation; hotel reservations; booking and 
reservation services for accommodation; providing 
accommodation (hotels, boarding houses); reservation 
and booking services for restaurants and meals. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362178 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201711085 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.21, EM, 

015848724#@#2016.07.01, 
TR, TR 2016/57529 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, DE-93059 REGENSBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Drives and motors, not for land vehicles; drives and 

motors for machines; electric motors; indexing drives; 
speed-change gears; housings for machines, drives 
and motors; motor housings; control mechanisms for 
machines, drives and motors; motor drives for 
switching devices, tap changers, on-load tap changers 
and off-circuit tap changers; wind turbines, wind parks; 
generators (electrical); components and assemblies for 
the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Technical and electrical installations, equipment and 
devices for power current engineering, weak current 
engineering, high voltage engineering and extra-high 
voltage engineering; power supply systems, electricity 
grids; solar modules, photovoltaic installations; 
transformers (electrical), generator transformers, 
distribution transformers, power transformers, 
regulating transformers, phase-shifting transformers, 
rectifier transformers; power converters, rectifiers, 
power inverters, frequency changers, dc-to-dc 
converters; electrical installations, equipment and 
devices for high-voltage direct-current transmission; 
high-voltage direct-current converter stations, three-
phase current switchgear, direct current switchgear; 
coils (electrical), capacitors; accumulators; switching 
devices, tap changers, on-load tap changers, off-circuit 
tap changers; switch cabinets (electricity), switch boxes 
(electricity), control panels (electricity), terminal boxes, 
distribution boxes (electricity), junction boxes 
(electricity); sensors; computers, computer hardware, 
computer software; bus interfaces; interfaces for 
computers; communication interface units; apparatus 
and software for transmission of communication; 
measuring equipment, controlling equipment, 
monitoring equipment; installations, equipment and 
computer software for conducting, distributing, 
switching, converting, storing, influencing and 
controlling of electricity; installations, equipment and 
computer software for influencing, operating, 
controlling, monitoring and checking of drives, motors, 
wind turbines, wind parks, generators (electrical), 
technical, chemical and electrical installations, 
equipment and devices, power supply systems, 
electricity grids, solar modules, photovoltaic 
installations, transformers (electrical), power 
converters; installations, equipment and computer 
software for influencing, operating, controlling, 
monitoring and checking of electrical installations, 
equipment and devices for high-voltage direct-current 
transmission, of high-voltage direct-current converter 
stations, three-phase current switchgear, direct current 
switchgear, coils (electrical), capacitors, accumulators, 
switching devices, tap changers, sensors, measuring 
equipment, controlling equipment, monitoring 
equipment; installations, equipment and computer 
software for influencing, operating, controlling, 
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monitoring and checking of installations, equipment and 
devices for grounding and discharging, and of faraday 
arrangements, voltage sources, electric and electronic 
filters; installations, equipment and computer software 
for ensuring and improving of the power quality of 
public, private and industrial power supply systems and 
electricity grids; installations, equipment and computer 
software for power factor correction by means of coils 
(electrical) and/or capacitors, and for uninterruptible 
power supply; computer hardware and computer 
software for evaluating and visualising of data, 
information and signals; computer hardware and 
computer software for controlling of industrial 
processes; transient recorders, oscilloscopes, peak 
voltage measuring devices, data loggers, arc 
suppression coils, electrodes for high voltage 
equipment; installations, equipment and devices for 
grounding and discharging; faraday arrangements, 
voltage sources, high-voltage sources, extra-high-
voltage sources, test bay equipment; electric and 
electronic filters, passive and active filters, line filters, 
harmonic filters, power factor correction filters; 
laboratories arranged in mobile containers, laboratory 
furniture, mobile and portable laboratories; laboratory 
devices and laboratory instruments (non-medical); 
technical, electrical, mechanical, scientific, biological, 
chemical and physical installations, equipment, 
devices, instruments and furniture for laboratory use 
and for stationary, mobile and portable laboratories; 
components and assemblies for the aforesaid goods. 

  Klasse 17   Dielectrics (insulators), isolators and insulating 
materials for electrical installations and equipment; 
insulating materials and insulating compositions for 
electrical engineering. 

  Klasse 37   Assembly, installation, checking, maintenance and 
repair of drives, motors, technical, chemical and 
electrical installations, equipment and devices, power 
supply systems, electricity grids, transformers 
(electrical), power converters; assembly, installation, 
checking, maintenance and repair of electrical 
installations, equipment and devices for high-voltage 
direct-current transmission, of high-voltage direct-
current converter stations, three-phase current 
switchgear, direct current switchgear, coils (electrical), 
capacitors, accumulators, switching devices, tap 
changers, sensors, computer hardware, laboratories, 
measuring equipment, control equipment, monitoring 
equipment; assembly, installation, checking, 
maintenance and repair of installations, equipment and 
devices for grounding and discharging, of faraday 
arrangements, voltage sources, electric and electronic 
filters, and of insulating arrangements for electrical 
installations and equipment. 

  Klasse 42   Laboratory research and testing services, analytical 
and scientific laboratory services; conducting of 
laboratory analysis and laboratory testing; technical 
planning of drives, motors, technical, chemical and 
electrical installations, equipment and devices, 
industrial production lines, machine parks and 
production processes, power supply systems, electricity
grids, transformers (electrical), power converters; 
planning of electrical installations, equipment and 
devices for high-voltage direct-current transmission, of 
high-voltage direct-current converter stations, three-
phase current switchgear, direct current switchgear, 
coils (electrical), capacitors, accumulators, switching 
devices, tap changers, sensors, computer hardware, 
computer software, laboratories, measuring equipment, 
control equipment, monitoring equipment; planning of 
installations, equipment and devices for grounding and 
discharging, of faraday arrangements, voltage sources, 
electric and electronic filters, and of insulating 
arrangements for electrical installations and equipment; 
design, creating, installation, commissioning, updating 
and maintenance of computer software; consultancy in 
the design and development of computer hardware and 
computer software; electronic storage, backup of data 
and IT services in the nature of protection and recovery 
of computer data; updating, maintenance of software 

for data bases; engineering services namely, capture, 
collecting, compilation, systemising, evaluation, testing, 
representation and visualisation of data, information 
and signals in the technical field; research services, 
development services, engineering services; research 
services, development services, engineering services, 
technological consultancy, quality control, technical 
project planning, technical surveying, technical 
analysis, calibration, technical specifying, technical 
optimizing and qualification in connection with drives, 
motors, wind turbines, wind parks, generators 
(electrical), technical, chemical and electrical 
installations, equipment and devices, industrial 
production lines, machine parks and production 
processes; research services, development services, 
engineering services, technological consultancy, quality 
control, technical project planning, technical surveying, 
technical analysis, calibration, technical specifying, 
technical optimizing and qualification in connection with 
power supply systems, electricity grids, solar modules, 
photovoltaic installations, transformers (electrical), 
power converters; research services, development 
services, engineering services, technological 
consultancy, quality control, technical project planning, 
technical surveying, technical analysis, calibration, 
technical specifying, technical optimizing and 
qualification in connection with electrical installations, 
equipment and devices for high-voltage direct-current 
transmission, and with high-voltage direct-current 
converter stations, three-phase current switchgear, 
direct current switchgear; research services, 
development services, engineering services, 
technological consultancy, quality control, technical 
project planning, technical surveying, technical 
analysis, calibration, technical specifying, technical 
optimizing and qualification in connection with coils 
(electrical), capacitors, accumulators, switching 
devices, tap changers, sensors, computer hardware, 
computer software, laboratories, measuring equipment, 
control equipment, monitoring equipment; research 
services, development services, engineering services, 
technological consultancy, quality control, technical 
project planning, technical surveying, technical 
analysis, calibration, technical specifying, technical 
optimizing and qualification in connection with 
installations, equipment and devices for grounding and 
discharging, with faraday arrangements, voltage 
sources, electric and electronic filters, and with 
insulating arrangements for electrical installations and 
equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362485 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711265 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.10, EM, 016342123 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lietuvos ir Vokietijos uzdaroji akcine bendrove 
"Lirema", Verkiu g. 34, LT-08221 VILNIUS, Litauen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Diagnostic apparatus for medical purposes; testing 

apparatus for medical purposes; medical apparatus 
and instruments; ophthalmological instruments; 
diagnostic instruments for ophthalmology. 

  Klasse 42   Scientific research; scientific research in the field of 
pharmacy; biological research, clinical research and 
medical research; research relating to biotechnology; 
pharmaceutical research services; research and 
development of new products. 

  Klasse 44   Medical clinic services; sight-testing [opticians'] 
services; laser vision surgery services; 
ophthalmological services; medical treatment services; 
advisory services relating to health. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362488 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711266 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.12, BX, 1344649 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Green, yellow, pink, grey, black and white. 

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362498 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711269 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.13, EM, 016359771 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Paper Seffle Aktiebolag, Box 610, SE-66129 
SÄFFLE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Parchment paper; paperboard trays for packaging 

food; biodegradable paper pulp-based to-go containers 
for food; food wrappers; bags for microwave cooking; 
paper for wrapping and packaging; absorbent sheets of 
paper or plastic for foodstuff packaging; bags of paper 
for roasting purposes; bags of paper for foodstuffs; 
paper take-out cartons for food; films for wrapping 
foodstuffs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362513 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711270 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Advance River System Technology Co., Ltd, 
South Factory, 6/F, Block 2, Jinxiang Building, Xinzhou 
Road South, Futian Street, Futian District, CN-
SHENZHEN CITY GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data processing apparatus; computer memory 

devices; couplers [data processing equipment]; 
computer programs [downloadable software]; computer 
software [recorded]; video telephones; 
intercommunication apparatus; audio- and video-
receivers; television apparatus; network communication 
devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362520 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711271 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Yiwu Chaolan Hardware Firm, No. F2-14192 Shop, 

International Trade City, CN-CHINA COMMODITY 
CITY, YIWU, JINHUA ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Calculating machines; pedometers; facsimile 

machines; scales; measures; measuring instruments; 
protection devices for personal use against accidents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362522 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711272 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Shen. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Shen. 

(730) Innehaver: 
 Shandong Shendong Equipment Technology Co., Ltd, 

North Side of Lidong Village Committee, Guodong 
Road, Guodian Town, Licheng District, CN-JINAN 
CITY SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Apparatus for drawing up beer under pressure; 

aerated beverages making machines; brewing 
machines; wine presses; aerated water making 
apparatus; beverage preparation machines, 
electromechanical; machines for the production of 
sugar; jar washing machines; food packaging 
machines; bottle washing machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362529 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201711273 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lin Song Gen, No. 41, North Zengcuo District, Wudai 

Village, Chendai Town, CN-JINJIANG CITY FUJIAN, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; bathing suits; shoes; hats; 

hosiery; gloves [clothing]; scarves; leather belts for 
clothing; wedding dresses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362531 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711274 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richard Metcalfe, 17 North Avenue, Gosforth, GB-
NE34DT NEWCASTLE UPON TYNE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; underwear; lingerie; nightwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362537 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201711275 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.13, EM, 016606741 
(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   Cosmetic skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362563 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711276 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, EM, 016766172 
(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   Cosmetic skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362592 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711280 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, EM, 016160971 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wintel Group AB, Oxtorgsgränd 2, SE-11157 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cloud servers; cloud network monitoring software; 

application software for cloud computing services; 
electronic load modules; storage apparatus for 
computer data. 

  Klasse 41   Tuition. 
  Klasse 42   Hosting services and software as a service and rental 

of software; cloud computing; IT security services in the 
nature of protection and recovery of computer data; 
compression of data for electronic storage; electronic 
storage services for archiving electronic data; electronic 
storage services for archiving databases; electronic 
storage services for archiving databases, images and 
other electronic data; providing computer facilities for 
the electronic storage of digital data; expert 
consultancy services in connection with computing 
equipment; design and development of diagnostic 
apparatus; design and development of data storage 
systems; design and development of data processing 
systems; design and development of internet security 
programs; consultancy in the field of computer security; 
software development, programming and 
implementation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362612 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711287 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, CH, 703407 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic foodstuffs, beverages and substances for 

medical and clinical use; food and food substances for 
babies; food preparations for infants; food for infants; 
powdered milk for babies; foodstuffs and food 
substances for medical use for children and patients; 
nutritional supplements; dietetic supplements for 
medical use; vitamin preparations, mineral-based 
preparations; meal substitutes for medical use; food 
fortifiers for persons with special dietary needs; protein 
food supplements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362619 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711288 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd., 
Szépvölgyi út 41, 2/2, HU-1037 BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating, soundproofing and stopping materials; 

fabrics, felts, webs, plates, panels and sheets for use 
as insulation material; rubber or plastics for padding 
and stuffing; mineral wool, glass wool, stone wool, rock 
wool, slag wool and fiber glass for thermal or acoustic 
insulation; glass fibers for insulation; slag wool, glass 
wool blankets and panels for insulation; wood fiber, 
plastic insulation materials, especially foamed plastic 
materials; insulation boards, made from polystyrene, 
especially made from extruded polystyrene; XPS 
(extruded polystyrene) material for packing and 
stuffing; XPS (extruded polystyrene) panels for 
insulation; plastic film, other than for packaging 
purposes; substances for insulating buildings against 
moisture; sealant compounds for joints; insulating 
paper, insulating tape and band, rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use 
in manufacture; packing materials, joint packaging for 
flexible pipes; membranes and other materials for air 
tightness and vapor barriers (membrane for moisture 
protection); vapor barriers; insulating adhesives for 
sealing and/or attaching or linking membranes of air 
tightness and/or vapor barriers (for moisture protection) 
to anything that has to pass through like carpentry, 
timber studs, tubes, chimney, parts used for ventilation, 
ducts; insulating adhesives, especially in the form of 
tapes to be used in combination with insulating 
material, like mineral wool and XPS (extruded 
polystyrene); adhesive tapes for industrial purposes; 
insulating material for buildings and/or to glass; mineral 
wool for insulation purposes together with respective 
fixing for fastening the insulation material and/or 
mineral wool to the construction of a building, namely 
warm frame construction, cold frame construction, 
wall/floor junction timber floor, cavity batts made of 
mineral fibers, pitched roof insulation, roof junctions for 
separating wall/attic space, roof junctions for separating 
wall/room in the roof. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), including panels and 
sheets of mineral fibers (especially fiber glass) for 
buildings; ducts for air conditioning, self-bearing duct 
designs made from mineral wool especially glass fiber 
panels used for HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning); mineral wool panels with woven or non-
woven facings or coverings; non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal, 
waterproofing claddings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362630 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711289 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, EM, 016263816 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362651 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711292 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, BX, 1346372 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENAISSANCE 1849 SA, 2-4, avenue Marie-Thérèse, 
LU-2132 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; leather or leather-

board boxes; envelopes of leather or imitation leather 
for carrying documents; animal skins; trunks and 
suitcases; travel chests, bags and sets; garment bags 
for travel; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin 
purses); card cases (notecases); key cases; handbags, 
backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags for 
campers, beach bags and school bags; vanity cases 
(empty); bags or small bags (envelopes, pouches) of 
leather for packaging; bags or small bags (envelopes, 
pouches) of leather for transporting documents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362661 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201711295 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.31, CH, 698941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration in the form of indirect 
marketing communication by means of social networks 
on the Internet, Internet blogs as well as other indirect 
electronic communication or exchange networks. 

  Klasse 41   Educational, training and support services for patients 
in the healthcare sector, provided by means of indirect 
methods of medical communication, namely 
application-based and Internet-based digital 
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communication channels in the field of immunology, 
auto-immune diseases, rheumatology, dermatology, 
skin disorders and treatments thereof; providing a 
website featuring primarily non-downloadable 
publications in the nature of brochures, articles and 
newsletters in the field of health; training services in the 
field of immunology, auto-immune diseases, 
rheumatology, dermatology, skin disorders and 
treatments thereof. 

  Klasse 42   Providing medical and scientific research information 
in the field of pharmaceutical and clinical trials and 
studies; providing scientific information in the field of 
immunology, auto-immune diseases, rheumatology, 
dermatology, skin disorders and treatments thereof via 
the Internet, electronic media and data banks; provision 
of information concerning clinical study results and 
clinical study data by means of interactive web sites; 
providing scientific information in the field of 
epidemiology; providing scientific information in the 
field of immunology, auto-immune diseases, 
rheumatology, dermatology, skin disorders and 
treatments thereof via Internet pages, electronic tools 
and data banks; provision of information concerning 
clinical studies and results thereof from a data bank 
which can be consulted on line. 

  Klasse 44   Providing medical information in the field of 
epidemiology; providing medical information in the field 
of immunology, auto-immune diseases, rheumatology, 
dermatology, skin disorders and treatments thereof via 
Internet pages, electronic tools and data banks; 
provision of information concerning epidemiological 
study results, real world evidence, clinical study results 
and clinical study data by means of interactive web 
sites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362694 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201711296 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.20, EM, 16269946 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Michael Rosen, Westendstr. 46, DE-60325 
FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 
Alex Urseanu, Lindenstr. 34, DE-60325 FRANKFURT 
AM MAIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, including leather clothing, especially T-shirts, 

hood sweaters and jackets, pullovers, windcheaters, 
sweat-shirts, polo-shirts, quilted jackets, quilted 
waistcoats; footwear; headgear, especially caps. 

  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment, 
especially musical entertainment (vocal, orchestra and 
electronic music); organization and presentation of 

show, quiz, theatre, sport, music and dancing events. 
  Klasse 43   Services for providing food, drink and temporary 

accommodation, especially hotel, restaurant, inn and 
bar services; reservation services for travellers' 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362701 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201711298 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.07, CZ, 537902 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SKODA AUTO a.s., tr. Václava Klementa 869, CZ-
29301 MLADÁ BOLESLAV II, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobiles and their parts and accessories, all 

included in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362742 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711307 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.27, FR, 4357793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CHATEAU LOUDENNE, Chateau Loudenne, FR-

33340 SAINT YZANS DE MEDOC, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); wines; wines 
protected by an appellation of origin; wines protected 
by a geographical indication. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362780 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711317 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Transtrend B.V., Weena 723, Unit C5.070, NL-3013AM 
ROTTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services, namely asset management, capital 

investment and financial consultancy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362782 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711318 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Transtrend B.V., Weena 723, Unit C5.070, NL-3013AM 

ROTTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Financial services, namely asset management, capital 
investment and financial consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362796 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711320 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.07, CH, 699394 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nobel Biocare Services AG, Balz Zimmermann-Strasse 
7, CH-8302 KLOTEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Dental, medical and surgical instruments; dental and 

surgical apparatus consisting of planning guides for 
determining, before surgery, target positions and 
intended depths of insertion of dental implants, and of 
models intended for use in the dental implant sector; 

dental implants, implant abutments for dental purposes 
and implant bars for dental purposes. 

  Klasse 41   Educational, instructional and training services, 
namely, arranging and conducting seminars in the field 
of medical and/or dental implantation techniques; and 
surgical instruction in the field of prostheses and 
implantation of biological and non-biological materials. 

  Klasse 44   Medical and dental surgery services; planning and 
professional consultation within the dental surgery field.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362816 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201711321 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.12, FR, 4321492 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exploitation Vinicole Edmond De Rothschild, Château 
Clarke, FR-33480 LISTRAC-MEDOC, Frankrike 

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

wines) from the wine-making estate called "Château 
Odilon". 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362817 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711322 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.14, FR, 4322266 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GECKO BIOMEDICAL, 74 rue du Faubourg Saint 
Antoine, FR-75012 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Polymers and prepolymers for medical, surgical, 

dental, pharmaceutical or veterinary use; adhesive 
products for medical, surgical, dental, pharmaceutical 
or veterinary use; chemical or biological preparations 
for medical, pharmaceutical or veterinary use. 

  Klasse 10   Medical, surgical, veterinary and dental apparatus, 
instruments and devices; suture material; prostheses; 
artificial implants; syringes for medical, surgical or 
dental use and applicators associated with such 
syringes for medical, surgical and dental applications; 
surgical lamps; lamps for medical use; heating lamps 
for medical applications; dental care lamps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1362869 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711325 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.13, EM, 016359473 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Paper Seffle Aktiebolag, Box 610, SE-66129 
SÄFFLE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Paper baking cups; confectioners' molds; bakeware; 

baking tins; disposable paperboard bakeware; cake 
molds [moulds]; cake moulds of non-metallic materials.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362884 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201711327 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.10, DE, 

302017007129 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 

Sektkellereistrasse 5, DE-06632 
FREYBURG/UNSTRUT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362890 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201711329 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.26, JP, 2017-071268 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kabushiki Kaisha Umeda Shokai, 28-2, Sugamo 4-
chome, Toshima-ku, JP-170-0002 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Wooden golf clubs; wooden golf club heads; golf clubs 

made of carbon fiber; golf irons; grip for golf clubs; 
head covers for golf clubs; golf club inserts; grip tapes 
for golf clubs; golf club shafts; golf club heads; golf 
tees; golf bags with or without wheels; golf bag straps; 
golf putters; golf putter covers; golf balls; golf gloves; 
golf divot repair tools. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362895 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711332 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.18, EM, 016263824 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1362995 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711345 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.08, SE, 2017/00881 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agartha AB, Ribersborgsvägen 17, SE-21753 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing online forums (chat); electronic 

communication by means of chatrooms, chat lines and 
Internet forums; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users; 
providing virtual facilities for real-time interaction 
among computer users. 

  Klasse 41   Arranging and conducting educational conferences; 
arranging and conducting of workshops; arranging and 
conducting of seminars. 

  Klasse 44   Medical services; mental health services; holistic 
psychotherapy; psychological counseling; 
psychological treatment. 

  Klasse 45   Spiritual consultancy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1363041 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711352 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.27, DE, 30 2017 015 

728 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for water purification, water treatment 

preparations; microorganisms and enzymes for water 
purification in a cultivated pond. 

  Klasse 5   Nutritional supplements for use in aquaculture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363045 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711354 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

D555 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Avinash Bassi, Duke House, Northern Court, Vernon 
Road, Basford, GB-NG60BJ NOTTINGHAM, 
NOTTINGHAMSHIRE, Storbritannia 
Rohan Bassi, Duke House, Northern Court, Vernon 
Road, GB-NG60BJ BASFORD, NOTTINGHAM, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363144 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711544 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.14, US, 87236426 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Counsyl, Inc., 180 Kimball Way, Suite 103, US-
CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Blood, urine and saliva collection kits consisting of test 

tubes used for health and genetic analysis and 
diagnostics and a self-mailer specifically adapted for 
use the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1363146 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201711545 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Honeywell International Inc, 101 Columbia Road, US-
NJ07962 MORRISTOWN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Telecommunications equipment, namely, hand-held 

mobile and fixed telephone, pager and parts therefor; 
computer software for use as an operating system for 
such aforesaid equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363149 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711546 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EAGLE INVESTMENT SICAV PLC, ACTING ON 

BEHALF OF ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, 
MT-SGN9032 SAN GWANN, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Games software; software programs for video games; 

interactive video game programs; cartridges for 
computer games [software]; cartridges for video games 
[software]; software; educational software; application 
software; community software; computer telephony 
software; interactive computer software; 
communication software; programs for computers; 
electronic components for gambling machines; games 
cartridges for use with electronic games apparatus; 
coin-operated musical automata [juke boxes]; 
automated teller machines [ATM]. 

  Klasse 28   Games; sports games; manipulative games; 
mechanical games; musical games; electronic games; 
parlor games; board games; quiz games; apparatus for 
games; arcade games; skill and action games; 
electronic hand-held game units; handheld computer 
games; lottery wheels; lottery tickets; slot machines 
[gaming machines]; automatic gaming machines; coin-
operated amusement machines; bill-operated gaming 
equipment; LCD game machines; counters for games; 
amusement apparatus for use in arcades; arcade game 
machines. 

  Klasse 41   Gambling; operating lotteries; prize draws [lotteries]; 
organising and conducting lotteries; games equipment 
rental; casino services; providing casino facilities; 
leasing of casino games; providing casino facilities 
[gambling]; providing of casino and gaming facilities; 
casino, gaming and gambling services; providing 
amusement arcade services; video arcade services. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363155 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201711547 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of seven Latin characters which are 

"F" "R" "O" "N" "W" "A" "Y". 
(730) Innehaver: 

 WEIFANG HUADONG RUBBER CO.,LTD., Taitou 
Industry Zone, CN-SHOUGUANG, SHANDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Inner tubes for automobile; tires for vehicle; treads for 

vehicles (tractor type); bicycles tires; casings for 
pneumatic tires [tyres]; pneumatic (tires); solid tires for 
vehicles; automobile tires; inner tubes for bicycles, 
cycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363167 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201711549 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.04, HU, M1602544 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (Kindergarten-Football 

Public Benefit Foundation), Szépvölgyi út 52., HU-1025 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Caps (headwear); clothing; football shoes, football 

boots; footwear; jerseys (clothing); jackets (clothing); 
scarves; shirts; shoes; socks; sports jerseys; sports 
shoes; pullovers, sweaters, jumpers; uniforms. 

  Klasse 28   Balls for games; board games; dice; nets for sports; 
playing balls; jigsaw puzzles; playing cards; rackets, 
bats for games; shin guards (sports articles); toy 
figures. 

  Klasse 41   Coaching (training); education information; 
educational examination; entertainment services; 
production of music; organization of sports 
competitions; physical education; practical training 
(demonstration); publication of books; songwriting; 
providing sports facilities; rental of sports equipment, 

except vehicles; teaching, educational services, 
instruction services; arranging and conducting 
workshops (training). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363175 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201711550 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Uniti Sweden AB, Tellusgatan 13, SE-22457 LUND, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Cars; motor cars for transport on land; automobiles 

and structural parts therefor; electric cars; electric 
vehicles; electrically powered land vehicles; electrically 
powered motor vehicles; driverless cars [autonomous 
cars]; pilotless surveying vehicles; vehicles adapted for 
the disabled; vehicles for the physically handicapped 
and those of reduced mobility; powered vehicles for 
use on land; automotive vehicles; motor land vehicles; 
self-propelled electric vehicle; self-propelled loading 
vehicles; self-driving transport vehicles; self-driving 
cars; sports cars; road vehicles [for transportation]. 

  Klasse 37   Emergency vehicle repair services; provision of 
information relating to the repair of vehicles; 
maintenance and repair of electric vehicles; providing 
information relating to the repair or maintenance of 
consumer electrical appliances; recharging services for 
electric vehicles; vehicle battery charging. 

  Klasse 39   Management of vehicular traffic flow through 
advanced communications network and technology; 
distribution [transport] of retail goods; arranging of 
transport and travel; arranging of passenger transport; 
providing information relating to vehicle parking 
services; tracking of passenger vehicles by computer or 
via GPS; planning and booking of travel and transport, 
via electronic means; transportation of vehicles; towing; 
storage of vehicles; automobile vehicle renting 
services; rental of vehicle accessories, in particular roof 
racks, children's safety seats, vehicle trailers; vehicle 
routing by computer on data networks. 

  Klasse 40   Rental of batteries; leasing of energy generating 
equipment; scrapping of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1363193 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201711551 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.20, NZ, 

1062806#@#2017.03.20, NZ, 
1062807 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Les Mills International Limited, 22 Centre Street, NZ-
1010 AUCKLAND, New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Exercise mats; personal exercise mats; yoga mats. 
  Klasse 28   Personal exercise apparatus and articles; fitness 

apparatus; gymnastic apparatus; gymnastic articles; 
apparatus for physical exercise (other than for medical 
use); sporting articles; articles for use in stretching 
exercises. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363215 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201711554 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.09, EM, 016453581 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric household and kitchen machines and 

apparatus, included in this class, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting 
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife 
sharpening apparatus, and machines and apparatus for 
making beverages and/or preparing food, beverage 
pumps for dispensing chilled beverages; electric 
vending machines for beverages or foods, automatic 
vending machines; electrical apparatus for sealing 
plastics (packaging); electric waste disposal devices, 
including waste disposers and waste presses; 
dishwashers; electric machines and apparatus for the 
treatment of laundry and clothing (included in this 
class), including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in this class; 
electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming 
apparatus; robotic vacuum cleaners, robots for 
household chores; parts for all the aforesaid goods, 
included in this class; hoses, pipes and tubes, dust 
filters and dust filter bags, vacuum cleaners brushes, all 
of the aforesaid for vacuum cleaners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363236 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201711558 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.10, PT, 585164 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A., ESTRADA 

NACIONAL 241, ZONA INDUSTRIAL, PT-6030-245 
VILA VELHA DE RÓDÃO, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 

packaging; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; bottle envelopes of cardboard 
or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; boxes 
of cardboard or paper; carbon paper; face towels of 
paper; filter paper; flags of paper; garbage bags of 
paper or of plastics; handkerchiefs of paper; hat boxes 
of cardboard; office requisites, except furniture; packing 
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard; 
paper coffee filters; paper sheets [stationery]; paper; 
place mats of paper; stationery; stuffing of paper or 
cardboard; table napkins of paper; table linen of paper; 
tablecloths of paper; tablemats of paper; tissues of 
paper for removing make-up; toilet paper; hygienic 
paper; towels of paper; writing paper; packing paper; 
wrapping paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363471 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201711584 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.29, DE, 30 2017 016 

019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for water purification, water treatment 

preparations; microorganism and enzymes for water 
purification in a cultivated pond. 

  Klasse 5   Nutritional supplements for use in aquaculture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1363484 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201711586 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.18, FR, 4265677 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Doris Engineering, 58 A, rue du Dessous des Berges, 

FR-75013 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Common metals and their alloys; cables, wires, tubes, 
pipes and lines of metal anchors; oil platforms; offshore 
drilling platforms of metal; prefabricated metal 
platforms; metal platforms for rocket launching; steel 
buildings; buildings of metal; building materials of 
metal; reinforcing materials of metal for building; 
transportable buildings of metal. 

  Klasse 42   Engineering work; research and development of new 
products; technical expertise [engineering work]; 
scientific and technological services, research and 
development services in the fields of oil, gas and wind 
energy; management and studies of technical projects; 
conducting of technical project studies for construction 
projects; industrial analysis and research services; 
technical consulting services relating to structural 
engineering; services provided by consultants in the 
field of architecture and construction drafting; design 
services in the field of shipbuilding; architectural 
services for the design of buildings; architectural 
services for design of industrial buildings; design and 
planning of construction works for metal offshore 
drilling platforms, prefabricated metal platforms, metal 
platforms for launching rockets, pipelines, dikes, wind 
power plants and underwater construction; analysis for 
oil-field exploitation; engineering works relating to 
mooring lines for platforms; design, research and 
development services to improve plant techniques in 
the oil and gas sector; structural sea-bed technical 
inspection services; oil-well testing; engineering 
services relating to gas supply and gas transport 
systems; technical design and planning of pipelines for 
gas, water and waste water; monitoring of water 
quality; quality control testing services for industrial 
machines; port and offshore engineering services, 
technical project studies in the field of dike 
construction; technical support services in the fields of 
oil, gas and wind energy; software installation; software 
development; software maintenance; software repair; 
software consultancy; software development [design]; 
rental of computer software; updating of software; 
research in the field of environmental conservation and 
protection; engineering services in the field of 
environmental technology; services provided by 
technical consultants in the field of environmental 
science. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363494 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201711588 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEULIEZ BUS, La Crénuère - Rorthais, FR-79700 
MAULEON, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; land vehicles; buses; minibuses; high 

performance service buses; parts and accessories of 
the aforementioned products included in this class, 
namely, air bags [safety devices for automobiles], anti-
theft alarms for vehicles, anti-theft devices for vehicles, 
axles, balance weights for vehicle wheels, bodies, 
brake linings for vehicles, brake segments for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brakes for vehicles, clutches 
for land vehicles, connecting rods for land vehicles, 
other than parts of motors and engines, couplings for 
land vehicles, direction signals for vehicles, doors for 
vehicles, driving chains for land vehicles, driving 
machines for land vehicles, engines for land vehicles, 
gear boxes for land vehicles, gearing for land vehicles, 
head-rests for vehicle seats, engines hoods for 
vehicles, hoods for vehicles, horns for vehicles, 
hydraulic circuits for vehicles, luggage trucks, engines 
for land vehicles, electric motors for land vehicles, 
mudguards, non-skid devices for vehicle tires, 
propulsion mechanisms for land vehicles, rear-view 
mirrors, reduction gears for land vehicles, reversing 
alarms for vehicles, rims for vehicle wheels, safety belts 
for vehicle seats, vehicles' seat covers, safety 
harnesses for the vehicle seats, shock absorbing 
springs for vehicles, sleeping berths for vehicles, 
steering wheels for vehicles, blinds [sun visors] for 
automobiles, suspension shock absorbers for vehicles, 
tailboard lifts [parts of land vehicles], tipping apparatus 
[parts of wagons], truck bodies, torque converters for 
land vehicles, torsion bars for vehicles, traction 
vehicles, trailer hitches for vehicles, transmission 
chains for land vehicles, transmission shafts for land 
vehicles, transmission mechanisms for land vehicles, 
treads for vehicles, turbines for land vehicles, direction 
signals for vehicles, bumpers for vehicles, vehicle 
chassis, vehicle covers, vehicle running boards, seats 
for vehicles, vehicle suspension springs, hubs for 
vehicle wheels, rims for vehicle wheels, vehicle wheel 
spokes, tires for vehicle wheels, vehicle wheels, 
windows for vehicles, windshield wipers, windshields. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
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(111) Int.reg.nr: 1363512 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201711591 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, GB, 

UK00003195043 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Professional Beauty Systems Limited, 3 Newmains 

Avenue, Inchinnan Business Park, GB-PA49RR 
RENFREW, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair colourants and hair dyes; hair bleaching, toning 

and lightening preparations; hair dye removers; hair 
colourant neutralisers; shampoos and conditioners for 
the hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363516 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201711592 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, US, 87351788 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GAGB LLC, 3 Empire Blvd., US-NJ07606 SOUTH 
HACKENSACK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Amateur youth sports services, namely, organizing 

and providing youth sports activities; soccer camps; 
soccer instruction; sport camp services; arranging and 
conducting youth sports programs; entertainment in the 
nature of soccer games; instituting, regulating and 
awarding amateur athletic championships; organization 
of soccer games; providing via web site information on 
youth sports; providing information relating to sports 
and sporting events; providing various facilities for an 
array of sporting events, sports and athletic 
competitions and awards programmes; provision of 
facilities for winter sports; rental of stadium facilities; 
rental of indoor recreational facilities for playing sports, 
sports training, and group recreation events. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363774 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201711632 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "XOOM" in green, 

stylized font. 
(730) Innehaver: 

 PAYPAL, INC., 2211 NORTH FIRST ST, US-CA95131 
SAN JOSE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Money transfer services; electronic funds transfer 

services; bill payment remittance services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363953 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201711663 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Uniti Sweden AB, Tellusgatan 13, SE-22457 LUND, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Cars; motor cars for transport on land; automobiles 
and structural parts therefor; electric cars; electric 
vehicles; electrically powered land vehicles; electrically 
powered motor vehicles; driverless cars [autonomous 
cars]; pilotless surveying vehicles; vehicles adapted for 
the disabled; vehicles for the physically handicapped 
and those of reduced mobility; powered vehicles for 
use on land; automotive vehicles; motor land vehicles; 
self-propelled electric vehicle; self-propelled loading 
vehicles; self-driving transport vehicles; self-driving 
cars; sports cars; road vehicles [for transportation]. 

  Klasse 37   Emergency vehicle repair services; provision of 
information relating to the repair of vehicles; 
maintenance and repair of electric vehicles; providing 
information relating to the repair or maintenance of 
consumer electrical appliances; recharging services for 
electric vehicles; vehicle battery charging. 

  Klasse 39   Management of vehicular traffic flow through 
advanced communications network and technology; 
distribution [transport] of retail goods; arranging of 
transport and travel; arranging of passenger transport; 
providing information relating to vehicle parking 
services; tracking of passenger vehicles by computer or 
via GPS; planning and booking of travel and transport, 
via electronic means; transportation of vehicles; towing; 
storage of vehicles; automobile vehicle renting 
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services; rental of vehicle accessories, in particular roof 
racks, children's safety seats, vehicle trailers; vehicle 
routing by computer on data networks. 

  Klasse 40   Rental of batteries; leasing of energy generating 
equipment; scrapping of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364320 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711709 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.05, BX, 1356989 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Transtrend B.V., Weena 723, Unit C5.070, NL-3013AM 
ROTTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services, namely asset management, capital 

investment and financial consultancy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1365584 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201712287 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.21 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.12, US, 87448330 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, CW-
WILLEMSTAD, Curacao 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medicated skin care preparations, namely, skin 

creams, facial creams, night creams, anti-aging 
creams, anti-wrinkle creams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374672 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201714923 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.14, US, 87568152 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word LIFEWAY in a stylized 

blue font. 
(730) Innehaver: 

 Lifeway Foods, Inc., 6431 West Oakton Street, US-
IL60053 MORTON GROVE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Dairy-based beverages; dairy-based food beverages; 

kefir; non-dairy food beverage used as a milk 
substitute, namely, soy milk containing probiotics and 
almond milk containing probiotics; cheeses, cottage 
cheeses, cultured milk products excluding ice cream, 
ice milk, and frozen yogurt; dairy products, excluding 
ice cream, ice milk, and frozen yogurt, namely, kefir, 
natural cheeses, farmers cheeses, flavored cheeses, 
and cheese spreads; dairy-based spreads. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.01.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.02.05 
  

 
 

 



innsigelser 2018.02.05 - nr 06/18

101 
 

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.: 294356 
(210) Søknadsnr.: 201705834 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.10.23 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Hjelmer til bruk i sport; Beskyttelseshjelmer; Goggles; 

Sportsbriller; Støvler for dykking; Dykkerutstyr; 
Snorkler; Froskemannsdrakter; Hansker for dykking; 
Ørepropper for dykking. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; Skinn og huder; Kofferter og 
reisevesker; Paraplyer og parasoller; Spaserstokker; 
Sveper, seletøy og salmakervarer. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Ski, snøbrett og skistaver; Skibindinger; Bagger 

spesielt tilpasset ski; Rulleskøyter; Skøyter for is. 
  Klasse 35   Salg [detalj- og engros] av beskyttelseshjelmer, 

goggles, sportsbriller og dykkerutstyr; Salg [detalj- og 
engros] av ski, snøbrett, skistaver, skibindinger, bagger 
spesielt tilpasset ski, rulleskøyter og skøyter for is; Salg 
[detalj- og engros] av klær, fottøy, hodeplagg; Salg 
[detalj- og engros] av lær og lærimitasjoner, skinn og 
huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 

 
(730) Innehaver: 

 Sports Group Denmark A/S, Rømersvej 31, DK-7430 
IKAST, Danmark 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, DK-8000 AARHUS 

C, Danmark 
 Innsiger: 
 NHS Inc, US-CA SANTA CRUZ, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 

58, DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark 
 Innsigelse inndag: 
 2018.01.23 
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Avgjørelser fra Klagenemnda

(210) Søknadsnr.: 201516515
(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

33 Whisky.
(731) Søker: 

THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD. , 4-31, 
Minami-Aoyama 5 chome, Minato-ku, 107-8616, TOKYO, 
JP

(750) Fullmektig: 
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge
Søknad inngitt: 
2015.12.24
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.04.27):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.06.23
Klagenemndas avgjørelse av 2017.10.19:
1 Klagen forkastes.  
2 Internasjonal registrering nr. 893931, gis ikke virkning i 
Norge. 

(111) Reg.nr: 234693 
(210) Søknadsnr.: 200600290 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2006.09.01 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
1 Bindemidler (klebemidler) til industrielle formål  
2 Maling; beisemidler.  
19 Gulv, veggpanel og listverk.  
20 Møbler.  
27 Tapeter (ikke av tekstilmateriale).  

(730) Innehaver: 
Løvenskiold Handel AS , Postboks 38 Skøyen, 0212, OSLO, 
NO

(750) Fullmektig:
ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge
Kravstiller: 
Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S , Kaarsbergsvej 2, 
8400, EHELTOFT, DK 
Kravstillers fullmektig:
ADVOKATFIRMAET GRETTE DA , Postboks 1397 Vika, 
0114, OSLO, NO
Krav om administrativ overprøving innkommet: 
2016.05.11
Patentstyrets avgjørelse av kravet (2016.11.04):
Registreringen slettes, jf. varemerkeloven § 37. 
I sakskostnader betaler Løvenskiold Handel AS kr 3500,- til 
Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S innen 2 uker fra 
avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.01.04
Klagenemndas avgjørelse av 2017.10.16:

1 Klagen tas delvis til følge.  
2 Varemerkeregistrering nr. 234693, det kombinerte merket 
HARMONI, opprettholdes med følgende begrensede 
varefortegnelse: Klasse 1: «bindemidler (klebemidler) til 
industrielle formål». Klasse 2: «maling; beisemidler». Klasse 
19: «gulv, veggpanel og listverk». Klasse 20: «Møbler». 
Klasse 27: «tapeter (ikke av tekstilmateriale».  
3 Sakskostnader tilkjennes ikke. 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0757126 
(210) Søknadsnr.: 200107701 
(151) Reg.dato: 2001.03.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.03.15 

(220) Inndato: 2001.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGMA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Agricultural and horticultural products, in particular 
seeds and other reproduction materials for the petunia 
species; excluding trees, fruit trees, apple trees, seeds 
and other reproduction material of trees, fruit trees and 
apple trees. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0947369 
(210) Søknadsnr.: 200800196 
(151) Reg.dato: 2007.11.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.11.16 

(220) Inndato: 2008.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

YONGER & BRESSON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Montres Ambre SA, 1 rue Fontaine l'Epine, FR-25500 

MORTEAU, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Watches, watch bands, pendulums and clocks, 
jewellery. 

  Klasse 16   Stylographs and fountain pens for writing. 
  Klasse 18   Wallets, attaché cases, purses not of precious metal, 

travelling bags and handbags, suitcases and trunks, 
harness for animals, saddles and saddlery. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0958118 
(210) Søknadsnr.: 200805108 
(151) Reg.dato: 2007.12.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.12.15 

(220) Inndato: 2008.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CONCORD 2004, S.A., Mercaders, n° 34 - Pol. Ind. 

Riera de Caldes, ES-08184 PALAU SOLITÀ I 
PLEGAMANS, Spania 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Children's safety seats for vehicles; baby carriages, 

pushchairs, baby joggers; children's vehicles with 
power transmission devices. 

  Klasse 18   Parasols for baby carriages; trunks and suitcases, 
bags included in this class; carry-cots; supporting 
frames for carrying children, baby slings, bags for 
carrying baby things. 

  Klasse 20   Furniture for children. 
  Klasse 21   Portable baby baths; non-electric heaters for feeding 

bottles; toothbrushes; electric toothbrushes; utensils 
and containers for household or kitchen use, not made 
of precious metal or plated therewith; chamber pots; 
glassware, porcelain and earthenware, included in this 
class. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, included in this class; bed 
linen, sleeping bags. 

  Klasse 25   Clothing, scarves, shawls, footwear, headgear; foot 
muffs not electrically heated; nappies for babies. 

  Klasse 28   Games, toys; electric and electronic toys, other than 
those adapted for use with television receivers; 
gymnastic and sporting articles, included in this class; 
sleighs, children's vehicles without power transmission 
devices; rattles for babies. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0959726 
(210) Søknadsnr.: 200805747 
(151) Reg.dato: 2008.01.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.01.08 

(220) Inndato: 2008.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, DE-

53113 BONN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
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signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; magnetic data 
carriers, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; recorded and 
unrecorded data carriers (included in this class); 
computer programs (recorded); electronically recorded 
data (downloadable); electronic publications 
(downloadable). 

  Klasse 38   Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunication equipment; information about 
telecommunication. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware, software and databases; maintenance of 
software; technical consultancy related to services 
included in this class and in the field of computer 
hardware; electronic data storage services; rental of 
data processing equipment; website design for others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0960638 
(210) Søknadsnr.: 200806134 
(151) Reg.dato: 2008.03.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.03.18 

(220) Inndato: 2008.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lighthouse Network Ltd OY, Vilhovuorenkatu 11 D, FI-

00500 HELSINGFORS, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Telecommunication services related to a Christian TV 
channel. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0962726 
(210) Søknadsnr.: 200806930 
(151) Reg.dato: 2008.01.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.01.04 

(220) Inndato: 2008.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, DE-

53113 BONN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; magnetic data 
carriers, automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; recorded and 
unrecorded data carriers (included in this class); 
computer programs (recorded); electronically recorded 

data (downloadable); electronic publications 
(downloadable). 

  Klasse 38   Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware, software and data bases: maintenance of 
software; technical consultancy related to services 
included in this class and in the field of hardware; 
electronic data storage services; rental of data 
processing equipment; website design for others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0981658 
(210) Søknadsnr.: 200814469 
(151) Reg.dato: 2008.02.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.02.05 

(220) Inndato: 2008.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH, 

Wagnerstraße 22, DE-76448 DURMERSHEIM, 
Tyskland 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Starter for engines, exhaust systems, exhaust 

catalyzer, gaskets, pressure valves, injection nuzzle 
and injection pump for motors, generators, air cleaner 
for motors, filters, blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
housing for machines and engines, heater plug, pumps 
for heating system, cardan joints, chains for motors, 
piston for motors, piston rings, compressors, bearing 
and needle cages, radiator oil coolers, crankshafts, 
clutch parts, turbocharger, bearing blocks, machine 
shafts, connecting rods, pumps, speed regulators, 
electrical cleaning devices, lubricators (machine parts), 
flywheels, separators (machines), control devices, 
shock absorbers, driving belts for motors; turbo 
compressors, vacuum pumps, fans, fan belts, valves 
(machines parts), ignitors for combustion engines, 
carburetors, car jacks, car wash, heat exchanger, water 
separator, gear wheels, spark plugs, ignitors for 
combustion engines, cylinder, cylinder pistons and 
cylinder heads, all other machine and engine parts, 
clutch parts and devices for power transmission as far 
as included in this class. 

  Klasse 12   Steering knuckles, airbags, trailer hitches, input shaft, 
car tyres, operation levers and pedals, brakes (for 
vehicles), chassis and car body parts, theft alarm 
systems for vehicles, electric motors, chassis, direction 
indicators, wheels and wheel hub caps, vehicle door, 
window regulators, housings for vehicle parts, 
transmission gearing, horns, head restraints for seats, 
joint, shift clutches, steering rod assemblies, blowers, 
motors, connecting rods for rear-view mirrors, 
windshield wiper, snow chains, dust covers for seats, 
seatbelts, steering wheels, shock absorbers, push rods, 
torsion shafts, suspension springs, door handles, input 
shafts, windshields, gear ratio, and all other parts as far 
as included in this class. 
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(111) Reg.nr.: 1264104 
(210) Søknadsnr.: 201511063 
(151) Reg.dato: 2015.07.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.03 

(220) Inndato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

REGRONIC 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING, S.L., Calle 

Quintanapalla, 2-4ª Planta, ES-28050 MADRID, 
Spania 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Non-medicated dermatological creams; body and 

beauty care preparations, especially products for skin 
and face care, all of them in the form of creams, gels 
and lotions; soaps; perfumery products, essential oils, 
cosmetics, hair lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations for prevention, treatment 
and relief of dermatological disorders. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1282646 
(210) Søknadsnr.: 201600116 
(151) Reg.dato: 2015.06.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.06.03 

(220) Inndato: 2016.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINECON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Mojang Synergies AB, Maria Skolgata 83, BV, SE-

11853 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software; computer and video games 
software; interactive entertainment software; discs, 
tapes, cartridges, CD-ROMs, DVDs and other 
magnetic, electronic or optical media, all bearing audio 
visual content from computer and video games; 
computer peripherals; computer software for gathering, 
monitoring, processing, analysing, managing and 
reporting information concerning online, internet and 
web site activity usage and performance of software, 
applications, computer and video games, websites, 
virtual worlds and audio visual content; publications in 
electronic form supplied on-line from a database or 
from facilities provided on the internet or other networks 
(including websites); electronic notice boards; 
telephones, communications and telecommunications 
apparatus; mobile telephone fascias and covers; pre-
recorded films and programs prepared for television; 
refrigerator magnets; instructional and teaching 
apparatus and instruments; sunglasses; software for 
wearable technology; wearable computer. 

  Klasse 18   Bags; handbags; purses; wallets; shopping bags; 
sports bags; tote bags; school bags; travelling bags; 
backpacks; rucksacks; umbrellas; briefcases; key 
cases. 

  Klasse 25   Articles of clothing; footwear and headgear; t-shirts; 
shirts; sweatshirts; neckwear; belts; scarves; gloves; 
sweat bands for wrists; camisoles; pullovers; knitwear; 
skirts; dresses; trousers; shorts; coats; jackets; 
pyjamas; undergarments; underwear; belts; scarves; 
gloves; neckties; socks; blouses; swimsuits; caps; hats; 
baseball caps; apparel parts and fittings for all the 
aforesaid; excluding clothing for babies and children 
and their accessories. 

  Klasse 28   Electronic games apparatus; board games; electronic 
game machines; game equipment set sold as a unit 
comprised primarily of a playing board and playing 
cards and also including rules of play; electronic hand-
held game units; stand-alone video output game 
machines; playing cards; card games; three 

dimensional puzzles; balloons; plush toys; soft toys; 
inflatable toys; dolls; action figures; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

  Klasse 41   Education and entertainment services, namely, 
organizing and conducting conventions in the fields of 
entertainment, interactive entertainment, games and 
computer games; provision of game player information, 
including information regarding a player's identity and 
the player's preferences, via customised web pages; 
arranging entertainment services in the form of 
television programmes, radio, cable, satellite and 
internet programmes about computer and video games; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
internet or by communications satellite, microwave or 
other electronic, digital or analogue media; publishing; 
organisation, production and presentation of events for 
educational purposes, namely organizing and 
conducting computer game competitions, exhibitions, 
shows, live performances, and education conventions; 
arranging, organizing and conducting conferences and 
seminars for educational purposes; organisation, 
production and presentation of competitions, contests, 
games, game shows, quizzes, fun days, exhibitions, 
shows, roadshows, staged events, live performances 
and participation events; booking of tickets for 
entertainment events. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1299568 
(210) Søknadsnr.: 201606827 
(151) Reg.dato: 2016.01.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.01.20 

(220) Inndato: 2016.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Hilsinger Company, 33 West Bacon Street, US-

MA02762 PLAINVILLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Anti-fog solution for eyewear; anti-static solution, other 
than for household use; anti-scratch coatings for 
eyewear; anti-fogging coatings for eyewear. 

  Klasse 3   Eyeglass cleaner, wipes impregnated with a cleaning 
preparation; wipes impregnated with an anti-fog 
preparation; eyewear and lens cleaner. 

  Klasse 5   Rewetting drops and storage solutions for contact 
lenses. 

  Klasse 9   Optical lenses; safety eyewear; soft and hard eyewear 
cases; eyewear holders; eyewear cords; eyewear 
retainers; parts and accessories for ophthalmic 
mountings, namely, nose pads, nose pad arms, 
temples, temple hinges, screws, decorative placques, 
eyewear frames, temple covers, lens gaskets; sports 
helmets; gloves for industrial use; goggles for 
motorcycle and automotive use. 

  Klasse 10   Protective optical equipment for medical use, 
protective eyeguards for medical use, protective optical 
visors for medical use, face shields for medical use. 

  Klasse 28   Balls for games; in-line skates; roller skates; ice 
skates; exercise equipment, namely, free weights, 
stretch resistance bands; wax for sporting equipment; 
snowshoes. 
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(111) Reg.nr.: 1300991 
(210) Søknadsnr.: 201607463 
(151) Reg.dato: 2016.04.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.15 

(220) Inndato: 2016.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECAT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Eurotherm Limited, Stafford Park 5, GB-TF33BL 

TELFORD, SHROPSHIRE, Storbritannia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Software as a service [SaaS] services featuring 
software for calibrating and recording data used in 
connection with calibration processes and data analysis 
solely in industrial and manufacturing plants. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1303473 
(210) Søknadsnr.: 201608376 
(151) Reg.dato: 2016.04.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.19 

(220) Inndato: 2016.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

Patrizia 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 PATRIZIA Immobilien AG, Fuggerstr. 26, DE-86150 

AUGSBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; development of use 
concepts for property from a business viewpoint (facility 
management); business management and organisation 
consultancy; business management consultancy; 
business management consultancy services; 
professional business consultancy; commercial 
information and advice for consumers (consumer 
advice shop); business organisational consultancy; 
organisational consultancy; business consultancy; 
arranging of trade and commercial contacts, including 
via the internet; advertising of real estate; auctioneering 
of property; commercial project management services 
for construction projects; business management and 
organisation consultancy; market research; public 
relations; none of the aforesaid services being from the 
field of fashion, clothing, cosmetics or the beauty 
industry. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
real estate brokerage; development of use concepts for 
property from a financial viewpoint (facility 
management); real estate agencies; real estate 
management; facility management, namely real-estate 
management and brokerage, rental and leasing of real 
estate; rental of offices (real estate); mutual funds and 
other securities; fund investments; investment relating 
to funds; trusteeship of fund assets; rent collection; 
financial consultancy (loan advice); mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy for the 
purchase or sale of companies and company shares; 
property development services, namely financial 
preparation of building projects; real estate 
consultancy; real estate appraisal; real estate financing; 
real estate services; accommodation agencies (real 
estate); estate planning (financial affairs); real estate 
financing; real estate investing; capital investment in 
real estate; rental of real estate; real estate brokerage; 
property portfolio management; real estate brokerage; 
real estate investments and property management 
services; financing of property development; real estate 

insurance services; real estate consultancy; appraisal 
of real estate (financial); evaluation of real estate 
(valuations); appraisal of real estate (pricing); financial 
management of real estate projects; financial services 
relating to real estate property and buildings; arranging 
of shared ownership of real estate; consultancy for the 
purchase of real estate. 

  Klasse 37   Building construction; repair, namely maintenance, 
repairing and cleaning of buildings; renovation of 
property; advisory services relating to the renovation of 
property; construction information; building construction 
supervision. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1322020 
(210) Søknadsnr.: 201701048 
(151) Reg.dato: 2016.03.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.03.29 

(220) Inndato: 2017.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA MAISON MOREAU, 102 avenue des Champs 

Elysées, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery; perfumes; essential 
oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; perfume water; 
eau de toilette; extracts of flowers; make-up; skincare 
cosmetics; cosmetic preparations for hair care; 
cosmetic nail preparations; eye make-up; make-up 
preparations for the lips; cosmetic preparations for 
cheeks; eyebrow cosmetics; astringents for cosmetic 
purposes; cosmetic preparations for bath; foundation 
creams; face powder; brush on concealers; eyelid 
shadow; eyebrow pencils; lipstick; lip gloss; lip liners; 
mascara; lash enhancers; brow pencils; brow fixer; 
creams, namely, cosmetic creams; eye toner; facial 
make up set; skin cream; hair creams; moisture 
protection creams; skin whitening creams; eau de 
cologne; skin lotion; skin cleansing lotion; body lotion; 
skin moisturizing lotions; antiperspirants; deodorant for 
personal use; cleaning preparations for personal use; 
incense; preparations for perfuming the air; cobblers' 
wax; shoemakers' wax; tailors' wax. 

  Klasse 9   Optical instruments, in particular spectacles; 
corrective eyewear; contact lenses; frames for glasses; 
lenses for eyeglasses; glasses cases; electrically 
heated hair-waving devices; goggles; anti-reflective 
lenses; anti-glare glasses; anti-dazzle spectacles; 
sports training eyeglasses; containers for contact 
lenses; protective carrying cases for portable phones 
and mobile phones; protective carrying cases for 
portable computers and electronic tablets; electronic 
tablets; portable phones; mobile telephones; cell phone 
straps; mobile telephone batteries; protective carrying 
cases for portable music players, including MP3 
players; portable music players; eyeglasses; scientific, 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2018.02.05 - nr 06/18

107 
 

nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; recording discs; compact discs; DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculators; data 
processing equipment; computers; fire-extinguishing 
apparatus; electronic diaries; postage stamp checking 
apparatus; voting machines; photocopiers; neon lights; 
telephone receivers; taximeters; speed indicators; 
ammeters; cosmographic instruments; telephone wires; 
carbon tubes; electronic chips; fluorescent screens; 
remote monitoring apparatus; filaments for conducting 
light; surge arresters; radiological apparatus for 
industrial purposes; alarm; animated cartoons; clothing 
heated using electrical energy; cleaning apparatus for 
phonograph records; downloadable image files; 
downloadable music files; downloadable ring tones for 
mobile phones; electronic publications, downloadable; 
eyeglass chains; eyeglass cords; magnets; decorative 
magnets; mouse pads; spectacle cases; spectacle 
frames; wrist rests for use with computers. 

  Klasse 14   Jewellery, real and imitation jewellery, also made of 
various materials; jewellery made of precious metals; 
jewellery fashioned from non-precious metals; 
enamelled jewellery; cloisonné jewellery; costume 
jewellery; jewellery cases; jewellery caskets; jewellery 
boxes; caskets for clocks; gold jewellery; paste 
jewellery; jewellery of yellow amber; beads for making 
jewellery; ear ornaments in the nature of jewellery; 
alloys of precious metal; jewellery stones; horological 
apparatus and instruments; wrist and pocket watches; 
bracelets for watches; watchstraps; watch fittings; parts 
for horological and chronometric instruments; clocks 
and watches, electric; non-electric clocks; non-electric 
watches; pendant chains for watches; housings for 
clocks and watches; watch cases; armlets, bracelets; 
brooches; busts of precious metal; amulets; clasps; 
cufflinks; earrings; fobs; pendants; medallions; medals; 
necklaces; ornamental beads; rings; shoe ornaments of 
precious metal; threads of precious metals; tie pins; tie 
clips; key fobs; key rings and key chains. 

  Klasse 16   Document holders; passport holders made of leather 
or imitation leather; checkbook holders made of leather 
or imitation leather; travel organizers. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins;trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses; 
handbags, rucksacks, wheeled bags; bags for climbers, 
bags for campers, traveling bags, beach bags, school   
bags; vanity casas (not fitted); collars or covers for 
animals; shopping nets or bags; bags or small bags 
(envelopes, pouches) made of leather for packaging 
purpose. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; 
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; babies’ 
diapers of textile; underwear. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; organization of fashion 
shows for promotional purposes; shop window 
dressing; retailing, including online, and mail order sale 
in relation to cosmetics, perfumery, spectacles, 
jewellery, key fobs, key rings and key chains; sales 
promotion; marketing services; promotion of products 
via television with sales offers; organization of events 
for commercial events; business information or 
enquiries; business management consultancy; 
business investigation; consultancy relating to business 
organization; relocation services for businesses; 
import-export agency services; personnel management 
consultancy; business auditing; compilation of 
information into computer databases; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 

being cosmetics, perfumery, spectacles, jewellery, key 
fobs, key rings and key chains; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, being 
clothing, including, stockings, boas, tights, hosiery, 
pants, lingerie, including bodices, waist belts, leather 
belts, money belts for clothing, shawls, pullovers, 
socks, shirts, corsets, bustiers, suits, swimsuits, 
beachwear, ties, shirt yokes, shoulder scarves, 
scarves, pelisses, trench coats, girdle, gloves, 
waistcoats, mackintoshes, jerseys, skirts, petticoats, 
jumpers, jackets, mantillas, parkas, bath robes, pockets 
for clothing, ponchos, pyjamas, gowns, trouser straps, 
underwear, brassieres, tee-shirts, togas, knitwear for 
clothing, ready-to-wear clothing, outerclothing, clothing 
for gymnastics, clothing of leather, clothing of imitations 
of leather; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, being footwear, including, 
boots, ankle boots, lace boots, slippers, football boots, 
beach shoes, ski boots, sports shoes, jodhpurs, 
espadrilles, galoshes, clogs, sandals, bath sandals, 
soles for footwear, internal soles for footwear, shoes, 
bath shoes, gymnastic shoes, heels, inner soles; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, being headgear, including, bandanas, 
headbands for clothing, berets, caps, hoods for 
clothing, hats, earmuffs, top hats, cowls, visors; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods, being leatherware, including, trunks and 
travelling bags, umbrellas, hat boxes of leather, boxes, 
of leather or leatherboard, baggage, cases, of leather 
or leatherboard, vanity cases, not fitted, leather, 
unworked or semi-worked, key bags, net bags for 
shopping, briefcases, briefcases for documents, 
imitation leather, card cases, wallets, music cases, tool 
bags of leather, empty, casual bags, rucksacks, hand 
bags, shopping bags, beach bags, gym bags, bags for 
packaging of leather, travelling sets of leather, 
suitcases, luggage, document cases, business cases, 
travel cases, attaché cases, purses, key cases, bags, 
carry-on bags, shoulder bags, all-purpose sports bags, 
tote bags, clutch bags, toiletry and cosmetic bags sold 
empty, knapsacks, backpacks, pocketbooks, school 
bags, evening bags, small leather articles, coin purses, 
carrying cases, document holders, passport holders, 
checkbook holders, travel organizers, tie holders, 
covers and carrying cases for electrical goods, 
computers, computer tablets, mobile phones, portable 
media players and personal digital assistants, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods in shops, including department stores; retail 
outlets for clothing, retail outlets for footwear, retail 
outlets for leatherware and bags, retail outlets for 
sporting articles and retail outlets for sporting 
equipment; the bringing together, for the benefit of 
others, of cosmetics, perfumery, spectacles, jewellery, 
key fobs, key rings and key chains; the bringing 
together, for the benefit of others, of clothing, including, 
stockings, boas, tights, hosiery, pants, lingerie, 
including bodices, waist belts, leather belts, money 
belts for clothing, shawls, pullovers, socks, shirts, 
corsets, bustiers, suits, swimsuits, beachwear, ties, 
shirt yokes, shoulder scarves, scarves, pelisses, trench 
coats, girdle, gloves, waistcoats, mackintoshes, 
jerseys, skirts, petticoats, jumpers, jackets, mantillas, 
parkas, bath robes, pockets for clothing, ponchos, 
pyjamas, gowns, trouser straps, underwear, brassieres, 
tee-shirts, togas, knitwear for clothing, ready-to-wear 
clothing, outerclothing, clothing for gymnastics, clothing 
of leather, clothing of imitations of leather; the bringing 
together, for the benefit of others, of footwear, 
including, boots, ankle boots, lace boots, slippers, 
football boots, beach shoes, ski boots, sports shoes, 
jodhpurs, espadrilles, galoshes, clogs, sandals, bath 
sandals, soles for footwear, internal soles for footwear, 
shoes, bath shoes, gymnastic shoes, heels, inner 
soles; the bringing together, for the benefit of others, of 
headgear, including, bandanas, headbands for clothing, 
berets, caps, hoods for clothing, hats, earmuffs, top 
hats, cowls, visors; the bringing together, for the benefit 
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of others, of leatherware, including, trunks and 
travelling bags, umbrellas, hat boxes of leather, boxes, 
of leather or leatherboard, baggage, cases, of leather 
or leatherboard, vanity cases, not fitted, leather, 
unworked or semi-worked, key bags, net bags for 
shopping, briefcases, briefcases for documents, 
imitation leather, card cases, wallets, music cases, tool 
bags of leather, empty, casual bags, rucksacks, hand 
bags, shopping bags, beach bags, gym bags, bags for 
packaging of leather, travelling sets of leather, 
suitcases, luggage, document cases, business cases, 
travel cases, attaché cases, purses, key cases, bags, 
carry-on bags, shoulder bags, all-purpose sports bags, 
tote bags, clutch bags, toiletry and cosmetic bags sold 
empty, knapsacks, backpacks, pocketbooks, school 
bags, evening bags, small leather articles, coin purses, 
carrying cases, document holders, passport holders, 
checkbook holders, travel organizers, tie holders, 
covers and carrying cases for electrical goods, 
computers, computer tablets, mobile phones, portable 
media players and personal digital assistants, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods via internet websites; rental of vending 
machines; organization of art exhibitions for advertising 
or commercial purposes; auctioneering. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1332472 
(210) Søknadsnr.: 201702208 
(151) Reg.dato: 2016.12.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.02 

(220) Inndato: 2017.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

Xpent 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 

Haberlandstrasse 55, DE-81241 MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Hand tools (hand-operated) for materials of all kinds, 
namely vices, tool clamps. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1349397 
(210) Søknadsnr.: 201707450 
(151) Reg.dato: 2017.03.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.03.27 

(220) Inndato: 2017.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Alkermes Pharma Ireland Limited, Connaught House 

1, Burlington Road, IE-DUBLIN 4, Irland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceuticals, namely, prodrugs and chemical 
derivatives of pharmaceutically active ingredients for 
the treatment of central nervous system diseases and 
disorders, psychiatric and neurogenerative diseases; 
pharmaceutical compounds, namely, prodrugs and 
chemical derivates of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, psychiatric and 
neurodegenerative diseases. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 292338 
(151) Reg.dato.: 2017.05.10 
(151) Int. reg. dato: 2017.05.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.22 
(210) Søknadsnr: 201615422 
(220) Inndato: 2016.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICE BREAKER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Arcus AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl og ølbaserte cocktailer; fruktnektar og 
fruktekstrakter; honningbasert drikke (ikke 
alkoholholdig). 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, 
vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka, 
likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider, 
honningbasert alkoholholdig drikke. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeteriaer; kantiner; 
moteller; restauranter; barer; snack-barer. 
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Oppheving av varemerkeregistrering 

Beslutningen om å registrere varemerkesøknad nr. 
201708684, det kombinerte merket SVEA INKASSO, 
er blitt opphevet iht varemerkeloven § 45.



slettelser 2018.02.05 - nr 06/18

111 
 

Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 279142 
(151) Reg.Dato.: 2014.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281017 
(151) Reg.Dato.: 2015.03.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 520679 
(151) Reg.Dato.: 1997.09.18 
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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.: 201706475 
(730) Søker: 
 Industrial Control Design AS, Postboks 144, 6001 

ÅLESUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201706477 
(730) Søker: 
 Industrial Control Design AS, Postboks 144, 6001 

ÅLESUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201800584 
(730) Søker: 
 AUDITORIUM AS, Badstugata 2, 0181 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801094 
(730) Søker: 
 BIRN + PARTNERS NORWAY AS, Grundingen 6, 0250 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 125408 
(210) Søknadsnr.: 19853450 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131572 
(210) Søknadsnr.: 19864897 
(730) Innehaver: 
 Feilo Sylvania Fixtures Netherlands B.V., Prins 

Bernhardplein 200, NL-1097JB AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 135879 
(210) Søknadsnr.: 19875414 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 140237 
(210) Søknadsnr.: 19874641 
(730) Innehaver: 
 Anheuser-Busch InBev SA, Grand-Place 1, BE-1000 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147378 
(210) Søknadsnr.: 19780118 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 153639 
(210) Søknadsnr.: 19906279 
(730) Innehaver: 
 AUDITORIUM AS, Badstugata 2, 0181 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 155773 
(210) Søknadsnr.: 19916480 
(730) Innehaver: 
 ASSA Ablov Entrance Systems AB, Box 131, SE-26122 

LANDSKRONA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
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(111) Reg.nr.: 165715 
(210) Søknadsnr.: 19924475 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177946 
(210) Søknadsnr.: 19954142 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179951 
(210) Søknadsnr.: 19920301 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187992 
(210) Søknadsnr.: 19967940 
(730) Innehaver: 
 DECOF - Design Collection Fashion S.R.L, Via Vincenco 

Magliocco n. 3, IT-20141 MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188402 
(210) Søknadsnr.: 19973575 
(730) Innehaver: 
 Ralph Sparre-Enger, Vikaneveien 409, 1621 GRESSVIK, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188914 
(210) Søknadsnr.: 19975602 
(730) Innehaver: 
 Lumileds Holding B.V., WTC Schiphol Tower G4 Schiphol 

Boulevard 127, NL-1118BG SCHIPHOL, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189621 
(210) Søknadsnr.: 19960198 
(730) Innehaver: 
 Viña San Pedro Tarapacá S.A., Av Vitacura N° 2670, Piso 

16, Las Condes, CL-SANTIAGO, Chile 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189972 
(210) Søknadsnr.: 19974406 
(730) Innehaver: 
 K Line Holding (Europe) Ltd, 200 Aldersgate Street, GB-

EC1A4HD LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1902209 
(210) Søknadsnr.: 19020209 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190522 
(210) Søknadsnr.: 19979892 
(730) Innehaver: 
 stöver.GEA as, Lundgaardvegen 13, 2408 ELVERUM, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190523 
(210) Søknadsnr.: 19979893 
(730) Innehaver: 
 stöver.GEA as, Lundgaardvegen 13, 2408 ELVERUM, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191874 
(210) Søknadsnr.: 19978388 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
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(111) Reg.nr.: 204357 
(210) Søknadsnr.: 19967318 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218172 
(210) Søknadsnr.: 200200542 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221921 
(210) Søknadsnr.: 200303155 
(730) Innehaver: 
 Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-

55268 NIEDER-OLM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223478 
(210) Søknadsnr.: 200307707 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227967 
(210) Søknadsnr.: 200407395 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230318 
(210) Søknadsnr.: 200410977 
(730) Innehaver: 
 Longsys Electronics (HK) Co., Limited, 10F, China 

Aerospace Center, No. 143, Hoi Bun Rd., HK-KWUN 
TONG, KOWLOON, Hong Kong 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244057 
(210) Søknadsnr.: 200514125 
(730) Innehaver: 
 Trimble Solutions Sandvika AS, Leif Tronstads plass 4, 

1337 SANDVIKA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244102 
(210) Søknadsnr.: 200714423 
(730) Innehaver: 
 ITAB Sintek AB, Söder Mälarstrand 71, SE-11825 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, SE-22007 LUND, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244154 
(210) Søknadsnr.: 200714764 
(730) Innehaver: 
 Sleep Number Corporation, 1001 Third Avenue South, 

US-MN55404 MINNEAPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244378 
(210) Søknadsnr.: 200701826 
(730) Innehaver: 
 Pathway IP SÀRL, 26 Boulevard Royal, LU-2449 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244934 
(210) Søknadsnr.: 200706994 
(730) Innehaver: 
 Harbert Management Corporation, 2100 Third Avenue 

North, suite 600, US-AL35203 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244939 
(210) Søknadsnr.: 200706983 
(730) Innehaver: 
 Harbert Management Corporation, 2100 Third Avenue 

North, suite 600, US-AL35203 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
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(111) Reg.nr.: 247217 
(210) Søknadsnr.: 200805777 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248281 
(210) Søknadsnr.: 200808205 
(730) Innehaver: 
 Goodman Limited, Level 17, 60 Castlereagh Street, AU-

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248282 
(210) Søknadsnr.: 200808206 
(730) Innehaver: 
 Goodman Limited, Level 17, 60 Castlereagh Street, AU-

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253162 
(210) Søknadsnr.: 200906719 
(730) Innehaver: 
 INTERNATIONAL SOS (MEDSITE) AS, 

Longhammarvegen 7, 5536 HAUGESUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254323 
(210) Søknadsnr.: 200911138 
(730) Innehaver: 
 Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-

55268 NIEDER-OLM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255594 
(210) Søknadsnr.: 201000670 
(730) Innehaver: 
 ECOSUBSEA AS, Kvaløya 30, 5385 BAKKASUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256455 
(210) Søknadsnr.: 200909132 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256489 
(210) Søknadsnr.: 201003356 
(730) Innehaver: 
 Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-

55268 NIEDER-OLM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258148 
(210) Søknadsnr.: 201007552 
(730) Innehaver: 
 HC Trading Ans, Kalvåsveien 21, 4658 TVEIT, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259010 
(210) Søknadsnr.: 201010636 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259332 
(210) Søknadsnr.: 200610180 
(730) Innehaver: 
 Avocent Huntsville, LLC, 4991 Corporate Drive, US-

AL35805 HUNTSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259487 
(210) Søknadsnr.: 201010591 
(730) Innehaver: 
 Tuffbau Ltd, 1 Northwick Road, Canvey Island, GB-

SS80PU ESSEX, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
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(111) Reg.nr.: 260093 
(210) Søknadsnr.: 201013563 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261705 
(210) Søknadsnr.: 201104433 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262129 
(210) Søknadsnr.: 201104012 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262432 
(210) Søknadsnr.: 201002152 
(730) Innehaver: 
 Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 VIBY J, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263481 
(210) Søknadsnr.: 201104515 
(730) Innehaver: 
 Avocent Huntsville, LLC, 4991 Corporate Drive, US-

AL35805 HUNTSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264229 
(210) Søknadsnr.: 201112784 
(730) Innehaver: 
 SKIPEG AS, Jarenvegen 22, 2770 JAREN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266078 
(210) Søknadsnr.: 201202256 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266518 
(210) Søknadsnr.: 201202255 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
  
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267916 
(210) Søknadsnr.: 201202258 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271969 
(210) Søknadsnr.: 201305654 
(730) Innehaver: 
 KCB Holdings Limited, P.O. Box 3251, AE-DUBAI, De 

forente arabiske emiratene 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272764 
(210) Søknadsnr.: 201308474 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275878 
(210) Søknadsnr.: 201315776 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
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(111) Reg.nr.: 276291 
(210) Søknadsnr.: 201401461 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276682 
(210) Søknadsnr.: 201403078 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281347 
(210) Søknadsnr.: 201500991 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281609 
(210) Søknadsnr.: 201501934 
(730) Innehaver: 
 Casa Montelobos S.A.P.I. de C.V., Paseo de los 

Tamarindos No. 90 Torre 2 Piso 5, Bosques de las 
Lomas, MX-05120 CUAJIMALPA DE MORELOS, 
MÉXICO CITY, Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281785 
(210) Søknadsnr.: 201502282 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281899 
(210) Søknadsnr.: 201502642 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282297 
(210) Søknadsnr.: 201503154 
(730) Innehaver: 
 Pioneer Brush Co. Ltd., Stross House, Broad Street, GB-

WF133SA DEWSBURY, WEST YORKSHIRE, 
Storbritannia 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283406 
(210) Søknadsnr.: 201506860 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283407 
(210) Søknadsnr.: 201506861 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283599 
(210) Søknadsnr.: 201506949 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283864 
(210) Søknadsnr.: 201508179 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283906 
(210) Søknadsnr.: 201507801 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283907 
(210) Søknadsnr.: 201507802 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
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(111) Reg.nr.: 284170 
(210) Søknadsnr.: 201509045 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284254 
(210) Søknadsnr.: 201509438 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284445 
(210) Søknadsnr.: 201509430 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284453 
(210) Søknadsnr.: 201509432 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284879 
(210) Søknadsnr.: 201513252 
(730) Innehaver: 
 Bonava AB (publ), Box 12064, SE-10222 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285766 
(210) Søknadsnr.: 201513519 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285767 
(210) Søknadsnr.: 201513520 
(730) Innehaver: 
 NutraQ AS, Enebakkveien 117A, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286644 
(210) Søknadsnr.: 201516617 
(730) Innehaver: 
 Bonava AB (publ), Box 12064, SE-10222 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286756 
(210) Søknadsnr.: 201600269 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287206 
(210) Søknadsnr.: 201601188 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287279 
(210) Søknadsnr.: 201601245 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287280 
(210) Søknadsnr.: 201601246 
(730) Innehaver: 
 Norsk Øl AS, Postboks 42, Vinderen, 0319 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293658 
(210) Søknadsnr.: 201703594 
(730) Innehaver: 
 AMBERLY AS, Kvitsøygata 19, 4014 STAVANGER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT HÅKON TRANBERG, Lars Hertervigs gate 5, 

4005 STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293705 
(210) Søknadsnr.: 201709762 
(730) Innehaver: 
 Vino Piemonte AS, Postboks 555, 6001 ÅLESUND, Norge
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.29 
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(111) Reg.nr.: 294665 
(210) Søknadsnr.: 201707649 
(730) Innehaver: 
 HJEMMELEGENE AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 43854 
(210) Søknadsnr.: 48683 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 52202 
(210) Søknadsnr.: 64737 
(730) Innehaver: 
 Albemarle Netherlands BV, Nieuwendammerkade 1-3, 

NL-1022AB AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 92673 
(210) Søknadsnr.: 118788 
(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 Rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandberg Innovation AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201702371 
(730) Søker: 
 SANDER HOLDING AS, Solaveien 88, 4316 SANDNES, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201707851 
(730) Søker: 
 Bjørn Andreas Bull-Hansen, Åsenveien 22, 1621 

GRESSVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 Vika, 

0124 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201710864 
(730) Søker: 
 DUN OF NORWAY AS, Vennevold, 2848 SKREIA, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201712109 
(730) Søker: 
 NADA NORGE AS, Postboks 6795 St.Olavsplass, 0130 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 100221 
(210) Søknadsnr.: 19771745 
(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131459 
(210) Søknadsnr.: 19853820 
(730) Innehaver: 
 LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph 

Chevrolet 6a, CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131687 
(210) Søknadsnr.: 19862202 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-

6824BM ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 155773 
(210) Søknadsnr.: 19916480 
(730) Innehaver: 
 ASSA Ablov Entrance Systems AB, Box 131, SE-26122 

LANDSKRONA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187992 
(210) Søknadsnr.: 19967940 
(730) Innehaver: 
 DECOF - Design Collection Fashion S.R.L, Via Vincenco 

Magliocco n. 3, IT-20141 MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188191 
(210) Søknadsnr.: 19967436 
(730) Innehaver: 
 Red Diamond Holdings SarL, 1B Heienhaff, LU-1736 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189621 
(210) Søknadsnr.: 19960198 
(730) Innehaver: 
 Viña San Pedro Tarapacá S.A., Av Vitacura N° 2670, 

Piso 16, Las Condes, CL-SANTIAGO, Chile 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
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(111) Reg.nr.: 189892 
(210) Søknadsnr.: 19976158 
(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard Argentina SrL, Jujuy 1197, Bella Vista, 

AR-B1661KTA BUENOS AIRES, Argentina 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189972 
(210) Søknadsnr.: 19974406 
(730) Innehaver: 
 K Line Holding (Europe) Ltd, 200 Aldersgate Street, GB-

EC1A4HD LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 203516 
(210) Søknadsnr.: 19977397 
(730) Innehaver: 
 Sunkost AS, Postboks 693 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216566 
(210) Søknadsnr.: 200111609 
(730) Innehaver: 
 PA Knowledge Limited, 10 Bressenden Place, GB-

SW1E5DN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.12.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246364 
(210) Søknadsnr.: 200803265 
(730) Innehaver: 
 United States Postal Service, 475 L'Enfant Plaza SW. 

Room 6503, US-DC20260-1136 WASHINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258106 
(210) Søknadsnr.: 201005471 
(730) Innehaver: 
 Sunkost AS, Postboks 693 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258107 
(210) Søknadsnr.: 201005472 
(730) Innehaver: 
 Sunkost AS, Postboks 693 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259332 
(210) Søknadsnr.: 200610180 
(730) Innehaver: 
 Avocent Huntsville, LLC, 4991 Corporate Drive, US-

AL35805 HUNTSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268628 
(210) Søknadsnr.: 201209512 
(730) Innehaver: 
 Sunkost AS, Postboks 2913 Solli, 0230 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268629 
(210) Søknadsnr.: 201209513 
(730) Innehaver: 
 Sunkost AS, Postboks 2913 Solli, 0230 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271575 
(210) Søknadsnr.: 201300830 
(730) Innehaver: 
 Lekmer AB, Norrbackagatan 47 B, SE-11341 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271969 
(210) Søknadsnr.: 201305654 
(730) Innehaver: 
 KCB Holdings Limited, P.O. Box 3251, AE-DUBAI, De 

forente arabiske emiratene 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
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(111) Reg.nr.: 276213 
(210) Søknadsnr.: 201402401 
(730) Innehaver: 
 Økogrossisten AS, Postboks 26 Kokstad, 5863 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279144 
(210) Søknadsnr.: 201300214 
(730) Innehaver: 
 Gelato AS, Snarøyveien 30C, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281080 
(210) Søknadsnr.: 201500671 
(730) Innehaver: 
 AB Inbev International Brands Limited, AB Inbev House 

Church Street West, GB-GU216HT WOKING, SURREY, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289469 
(210) Søknadsnr.: 201601221 
(730) Innehaver: 
 SJØLYST UTVIKLING AS, Sjølyst plass 2, 0278 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.04.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295106 
(210) Søknadsnr.: 201708675 
(730) Innehaver: 
 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13,  

Skøyen, 0212 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295291 
(210) Søknadsnr.: 201707821 
(730) Innehaver: 
 GLEDE I BEVEGELSE AS, c/o Novus Academy, 

v/Danseklubben Studio1, Solheimveien 56, 1473 
LØRENSKOG, Norge 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295293 
(210) Søknadsnr.: 201707822 
(730) Innehaver: 
 GLEDE I BEVEGELSE AS, c/o Novus Academy, 

v/Danseklubben Studio1, Solheimveien 56, 1473 
LØRENSKOG, Norge 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 51144 
(210) Søknadsnr.: 63573 
(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 73730 
(210) Søknadsnr.: 93521 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-

6824BM ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 73948 
(210) Søknadsnr.: 89338 
(730) Innehaver: 
 Ferrero SpA, Piazzale Pietro Ferrero 1, IT-12051 ALBA 

(CN), Italia 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.01.23 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1232259 
(151) Reg.dato.: 2014.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.14 

(210) Søknadsnr.: 201500886 
(220) Inndato: 2015.01.22 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2014.05.13, CH, 662383 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 V-Zug AG, Industriestrasse 66, 6301 ZUG, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Household apparatus and kitchen utensils (electric) 

included in this class; washing machines; washing 
apparatus; centrifuges for linen; dishwashers; rinsing 
machines; parts of all the aforesaid goods included in 
this class, particularly dosing systems for dish and 
laundry washing machines; all the aforesaid goods of 
Swiss origin. 

  Klasse 11   Tumble driers for laundry use; all the aforesaid goods 
of Swiss origin. 

  Klasse 37   Installation and repair of electric apparatus. 
  Klasse 42   Provision of technical consultancy, namely regarding 

the networking of apparatus for household use on 
computer networks and regarding the selection of 
apparatus for household use and for computer 
networking; services provided by information 
technology consultants, namely regarding system 
integration services for networking of apparatus for 
household use on computer networks. 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1269755 
(151) Reg.dato.: 2015.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.02 

(210) Søknadsnr.: 201513173 
(220) Inndato: 2015.10.22 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2014.09.02, EM, 013218953 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Nestbank SA, Domaniewska 39A, 02-672 
WARSAW, Polen (PL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Loyalty card services. 
  Klasse 36   Insurance services; financial services; private banking 

services; monetary affairs; administrative services for 
investors; financial valuation services; financing and 
procurement of financing; financial loan advisory 
services; loan procurement services; mortgage, 
banking, investment management, trustee and financial 
advisory services; financial advisory and financial 
information services in relation to deposit taking, 
savings, investment, mortgage and real estate agency 
services; financial administration services in the 
banking industry; financing services for securing of 
funds; financing services for the securing of funds for 
others and for the financing of loans; services for the 
financing of home loans; valuation of chattels; stock 
broking services; fiscal valuation; public and private 
equity financing; funds transfer services; brokerage 
agencies for insurance and credit; issuing of traveller 
cheques; handling of money transactions using credit 

cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee 
cards, purchase, payment and debit cards; financial 
planning and investment advisory services; money 
exchange services and handling of money 
transmission; real estate appraisals, brokerage, 
leasing, management and valuations; real estate 
selection and acquisition commissioned by others; rent 
collection; renting and leasing of premises [real 
estates]; bank, credit, cash, discount, and issuance of 
tokens of value for use in loyalty schemes; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforementioned services. 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 1329950 
(151) Reg.dato.: 2016.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.30 

(210) Søknadsnr.: 201701323 
(220) Inndato: 2017.02.02 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.02.17, EM, 015119191 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Purple and green., 

(730) Innehaver: 
 Nokia Solutions and Networks OY, Karaportti 3, 

02610 ESBO, Finland (FI) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Commercial trading services namely, business 
promotion services for individuals and companies 
involved in the fields of cloud computing, machine-to-
machine technology, embedded systems, and the 
Internet of Things (IoT); business management and 
organization consultancy in the fields of cloud 
computing, machine-to-machine technology, embedded 
systems, and the Internet of Things (IoT); arranging 
and conducting trade show exhibitions in the fields of 
cloud computing, machine-to-machine technology, 
embedded systems, and the Internet of Things (IoT). 

  Klasse 41   Educational services, namely conducting and 
providing live and on-line classes, seminars, 
conferences, workshops and courses in the fields of 
cloud computing, machine-to-machine technology, 
embedded systems, and the Internet of Things (IoT); 
providing on-line publications in the nature of e-books, 
magazines, journals, case studies, manuals, books, 
academic papers, newspapers, pamphlets and 
newsletters in the fields of cloud computing, machine-
to-machine technology, embedded systems, and the 
Internet of Things (IoT); arranging and conducting 
business conferences in the fields of cloud computing, 
machine-to-machine technology, embedded systems, 
and the Internet of Things (IoT). 

  Klasse 42   Technological consultancy and engineering services 
in the fields of cloud computing, machine-to-machine 
technology, embedded systems, and the Internet of 
Things (IoT); design, development, update and 
installation of computer software; design and analysis 
of computer systems. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0781654 
(210) Søknadsnr.: 200206530 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 32/03 - 2003.08.04 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.01.19 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9    Computer software and their peripherals. 
  Klasse 42    Computer programming, updating of computer 

software, computer software design, consultancy in the 
field of computers. 

 
(730) Innehaver: 

 Trimble Solutions Corporation, Metsänpojankuja 1, FI-
02130 ESPOO, Finland 

 Kravstiller: 
 Tecla Consulting Group OÜ, Väike-Ameerika tn 8, 

Kesklinna linnaosa, Harju maakond, EE-10129 TALLINN, 
Estland 

 Kravstillers  fullmektig: 
 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 154383 
(210) Søknadsnr.: 19914837 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 05/93 - 1993.02.01 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.01.29 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet. 

  Klasse 39   Transport- og oppbevaringsvirksomhet. 
 
(730) Innehaver: 

 Holiday Autos Scandinavia AB, Box 15004, S-161 15 
Bromma, SE-, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Kravstiller: 
 INTER CARS MARKETING SERVICES SP. Z O. O., ul. 

Plowiecka 57, PL-04-501 WARSAWA, Polen 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100061 2028.01.26 
  

 
100104 2028.01.26 
  

 
100322 2028.04.06 
  

 
131442 2028.01.21 
  

 
131450 2028.01.28 
  

 
131451 2028.01.28 
  

 
131452 2028.01.28 
  

 
132125 2028.05.05 
  

 
15325 2028.01.24 
  

 
184566 2027.08.28 
  

 
185251 2027.09.25 
  

 
188118 2028.01.22 
  

 
188216 2028.01.29 
  

 
188251 2028.02.05 
  

 
188432 2028.02.19 
  

 
188456 2028.02.05 
  

 
188467 2028.02.19 
  

 
188480 2028.02.19 
  

 
188652 2028.03.05 
  

 
188669 2028.03.05 
  

 
188687 2028.03.05 
  

 
188695 2028.03.05 
  

 
189080 2028.03.26 
  

 
189107 2028.03.26 
  

 
189129 2028.03.26 

189138 2028.03.26 
  

 
189188 2028.04.02 
  

 
189420 2028.04.08 
  

 
189463 2028.04.23 
  

 
189713 2028.04.30 
  

 
189746 2028.04.30 
  

 
189748 2028.04.30 
  

 
189749 2028.04.30 
  

 
190001 2028.05.14 
  

 
190421 2028.05.27 
  

 
190430 2028.05.27 
  

 
190431 2028.05.27 
  

 
190807 2028.06.12 
  

 
191009 2028.06.25 
  

 
192156 2028.08.14 
  

 
192213 2028.08.20 
  

 
192987 2028.09.18 
  

 
194702 2028.12.03 
  

 
240167 2027.08.06 
  

 
240176 2027.08.06 
  

 
241047 2027.09.26 
  

 
242274 2027.11.14 
  

 
242553 2027.11.21 
  

 
242811 2027.11.29 
  

 
243701 2028.01.17 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

243709 2028.01.18 
  

 
243740 2028.01.21 
  

 
243742 2028.01.21 
  

 
243759 2028.01.21 
  

 
243767 2028.01.21 
  

 
243820 2028.01.24 
  

 
243832 2028.01.24 
  

 
243854 2028.01.25 
  

 
243909 2028.01.28 
  

 
243939 2028.01.29 
  

 
243940 2028.01.29 
  

 
243959 2028.01.30 
  

 
243965 2028.01.30 
  

 
243966 2028.01.30 
  

 
244015 2028.01.31 
  

 
244045 2028.02.01 
  

 
244121 2028.02.06 
  

 
244181 2028.02.07 
  

 
244184 2028.02.07 
  

 
244191 2028.02.08 
  

 
244216 2028.02.12 
  

 
244230 2028.02.13 
  

 
244364 2028.02.18 
  

 
244369 2028.02.19 
  

 
244399 2028.02.19 
  

 
244439 2028.02.20 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

244460 2028.02.21 
  

 
244470 2028.02.21 
  

 
244502 2028.02.22 
  

 
244505 2028.02.22 
  

 
244525 2028.02.27 
  

 
244643 2028.03.03 
  

 
244658 2028.03.03 
  

 
244798 2028.03.11 
  

 
244801 2028.03.11 
  

 
244906 2028.03.18 
  

 
245064 2028.03.28 
  

 
245125 2028.03.07 
  

 
245166 2028.04.02 
  

 
245497 2028.04.19 
  

 
245525 2028.04.22 
  

 
245691 2028.04.30 
  

 
245954 2028.05.20 
  

 
246276 2028.06.06 
  

 
246305 2028.06.10 
  

 
246307 2028.06.10 
  

 
246338 2028.06.11 
  

 
246382 2028.06.13 
  

 
246383 2028.06.13 
  

 
246384 2028.06.13 
  

 
246483 2028.06.19 
  

 
246511 2028.06.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246591 2028.06.26 
  

 
246592 2028.06.26 
  

 
246639 2028.06.30 
  

 
246790 2028.07.08 
  

 
246813 2028.07.09 
  

 
247269 2028.08.19 
  

 
247270 2028.08.19 
  

 
247297 2028.08.20 
  

 
247344 2028.08.22 
  

 
247555 2028.09.10 
  

 
247818 2028.09.25 
  

 
247973 2028.10.02 
  

 
248118 2028.10.14 
  

 
248126 2028.10.15 
  

 
248185 2028.10.17 
  

 
248188 2028.10.17 
  

 
248368 2028.10.27 
  

 
248445 2028.10.31 
  

 
248848 2028.11.27 
  

 
249044 2028.12.10 
  

 
249045 2028.12.10 
  

 
249046 2028.12.10 
  

 
36580 2028.03.18 
  

 
36779 2028.05.07 
  

 
38244 2028.04.21 
  

 
74141 2028.04.18 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

74791 2028.07.18 
  

 
75041 2028.08.29 
  

 
75192 2028.09.26 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0434978 2028.01.06 
  

 
0525802A 2027.12.12 
  

 
0683751 2027.10.24 
  

 
0685390 2028.01.09 
  

 
0685420 2027.12.23 
  

 
0686698 2028.01.07 
  

 
0686721 2027.12.04 
  

 
0687380 2028.01.08 
  

 
0687381 2028.01.08 
  

 
0687528 2028.01.07 
  

 
0687552 2028.01.07 
  

 
0687879 2028.01.02 
  

 
0688238 2028.01.10 
  

 
0688640 2027.12.22 
  

 
0688763 2028.01.08 
  

 
0693984 2028.01.08 
  

 
0699249 2027.12.23 
  

 
0919030 2027.03.22 
  

 
0932116 2027.06.28 
  

 
0932125 2027.07.13 
  

 
0945064 2027.11.02 
 
 

 

0945397 2027.10.18 
  

 
0947068 2027.11.21 
  

 
0947489 2027.05.10 
  

 
0947593 2027.11.07 
  

 
0947806 2027.11.29 
  

 
0948308 2027.12.10 
  

 
0949043 2027.11.13 
  

 
0949288 2027.12.20 
  

 
0950952 2027.06.28 
  

 
0951060 2028.01.09 
  

 
0951383 2027.10.19 
  

 
0951419 2027.12.12 
  

 
0951434 2028.01.09 
  

 
0951755 2027.12.18 
  

 
0951771 2028.01.11 
  

 
0951890 2027.12.20 
  

 
0952117 2027.10.18 
  

 
0952175 2028.01.10 
  

 
0952455 2028.01.10 
  

 
0952456 2028.01.10 
  

 
0952642 2028.01.09 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0952665 2028.01.09 
  

 
0952753 2028.01.08 
  

 
0952950 2027.12.13 
  

 
0953268 2028.01.11 
  

 
0953564 2027.12.06 
  

 
0953596 2028.01.08 
  

 
0953599 2028.01.10 
  

 
0954028 2028.01.09 
  

 
0954029 2028.01.11 
  

 
0954030 2027.12.21 
  

 
0954069 2028.01.08 
  

 
0954286 2028.01.11 
  

 
0954300 2028.01.07 
  

 
0954355 2028.01.07 
  

 
0954427 2028.01.10 
  

 
0954701 2027.12.27 
  

 
0954958 2028.01.10 
  

 
0955204 2028.01.10 
  

 
0955546 2027.12.06 
  

 
0956441 2028.01.06 
  

 
0957033 2028.01.09 
  

 
0957135 2027.11.29 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0957521 2028.01.11 
  

 
0957922 2028.01.11 
  

 
0958566 2027.12.26 
  

 
0958823 2028.01.14 
  

 
0959528 2028.01.10 
  

 
0959889 2028.01.08 
  

 
0960112 2027.11.14 
  

 
0960258 2028.01.11 
  

 
0960290 2027.12.18 
  

 
0961148 2028.01.08 
  

 
0961290 2028.01.10 
  

 
0961305 2028.01.10 
  

 
0961306 2028.01.12 
  

 
0962692 2028.01.08 
  

 
0962780 2028.01.08 
  

 
0963814 2028.01.09 
  

 
0963888 2027.12.22 
  

 
0963894 2028.01.11 
  

 
0963991 2027.11.30 
  

 
0963996 2028.01.08 
  

 
0965154 2028.01.11 
  

 
0965155 2028.01.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0965178 2027.05.22 
  

 
0965868 2027.12.21 
  

 
0966189 2028.01.09 
  

 
0966717 2028.01.11 
  

 
0968430 2028.01.09 
  

 
0970274 2027.12.06 
  

 
0974520 2027.10.17 
  

 
0981655 2027.12.27 
  

 
0993269 2027.12.28 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0431564 2017.06.23 
  

 
0675756 2017.06.26 
  

 
0675994 2017.06.25 
  

 
0676068 2017.07.05 
  

 
0677193 2017.07.02 
  

 
0677395 2017.06.23 
  

 
0677502 2017.06.23 
  

 
0677722 2017.06.25 
  

 
0677777 2017.06.24 
  

 
0677998 2017.06.24 
  

 
0678804 2017.06.27 
  

 
0679619 2017.06.25 
  

 
0681065 2017.06.23 
  

 
0681295 2017.06.25 
  

 
0682013 2017.07.03 
  

 
0682322 2017.06.26 
  

 
0929623 2017.07.06 
  

 
0930078 2017.06.26 
  

 
0930081 2017.06.27 
  

 
0930110 2017.07.04 
  

 
0930495 2017.06.06 
  

 
0930913 2017.07.03 
  

 
0930924 2017.06.25 
  

 
0931125 2017.06.26 
  

 
0931161 2017.06.28 

0931206 2017.06.26 
  

 
0931280 2017.06.26 
  

 
0931370 2017.07.05 
  

 
0931435 2017.06.28 
  

 
0931436 2017.06.27 
  

 
0931699 2017.06.28 
  

 
0931700 2017.06.28 
  

 
0931801 2017.06.29 
  

 
0932601 2017.07.05 
  

 
0932861 2017.06.29 
  

 
0932970 2017.07.06 
  

 
0933044 2017.06.27 
  

 
0933059 2017.07.06 
  

 
0933168 2017.06.29 
  

 
0933225 2017.07.06 
  

 
0933292 2017.06.26 
  

 
0933623 2017.06.28 
  

 
0934091 2017.06.25 
  

 
0934092 2017.06.25 
  

 
0934242 2017.06.26 
  

 
0934243 2017.06.26 
  

 
0934244 2017.06.26 
  

 
0934404 2017.06.25 
  

 
0934409 2017.06.29 
  

 
0934497 2017.06.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0934582 2017.06.29 
  

 
0934912 2017.06.29 
  

 
0935090 2017.06.28 
  

 
0935335 2017.06.27 
  

 
0935526 2017.07.06 
  

 
0935977 2017.06.26 
  

 
0935994 2017.07.03 
  

 
0936682 2017.06.27 
  

 
0936702 2017.06.29 
  

 
0936710 2017.07.03 
  

 
0936885 2017.06.25 
  

 
0937844 2017.06.29 
  

 
0937845 2017.06.29 
  

 
0937951 2017.06.29 
  

 
0937980 2017.06.28 
  

 
0938080 2017.06.28 
  

 
0938152 2017.06.28 
  

 
0939446 2017.07.03 
  

 
0940555 2017.06.26 
  

 
0940665 2017.06.26 
  

 
0941652 2017.06.29 
  

 
0942120 2017.06.27 
  

 
0942386 2017.06.27 
  

 
0942721 2017.06.29 
  

 
0942885 2017.06.25 
  

 
0942886 2017.06.25 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0943732 2017.06.25 
  

 
0943734 2017.06.28 
  

 
0945033 2017.06.25 
  

 
0945358 2017.06.26 
  

 
0946669 2017.06.28 
  

 
0947260 2017.06.29 
  

 
0948452 2017.06.27 
  

 
0948573 2017.06.25 
  

 
0948604 2017.06.26 
  

 
0950045 2017.06.26 
  

 
0950291 2017.06.29 
  

 
0951836 2017.06.29 
  

 
0952394 2017.06.26 
  

 
0958003 2017.06.29 
  

 
0958004 2017.06.29 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1014053 2017.12.13 
  

 
1094072 2017.12.07 
  

 
1311440 2017.11.20 
  

 
1318280 2017.03.01 
  

 
1321705 2017.11.13 
  

 
1328076 2017.11.03 
  

 
1369255 2017.12.19 
  

 
1369256 2017.12.19 
  

 
1369257 2017.12.19 
  

 
1369631 2017.12.19 
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Rettelser 

I Varemerketidende nr. 03/18 ble reg.nr. 295730 
(201708229) kunngjort med feil i varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 3. 

I Varemerketidende nr. 30/09 ble int.reg.nr. 0995595 
(200903028) kunngjort med feil i varefortegnelsen.  
Se ny kunngjøring s. 54. 
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