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Orientering om ændringer i sagsbehandlingsprocedurer som følge af ændringer til
varemærkeloven og ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsen, samt orientering om
ikrafttræden af 11. udgave, version 2019 af Nice-Klassifikationen
Ændringerne til varemærkeloven, der træder i kraft den 1. januar 2019, og ny bekendtgørelse om
ansøgning og registrering af varemærker indebærer en række ændringer i behandlingen af ansøgninger
mv. De væsentligste ændringer og betydningen af lovens overgangsbestemmelser gennemgås i det
følgende.
1. Ændring af ansøgningsgebyrer og ansøgningsprocedurer
Som noget nyt er det i ændringsloven fastsat, at grundgebyret for en varemærkeansøgning alene
omfatter én klasse i Niceklassifikationen og ikke – som hidtil – tre klasser. Samtidig sker der en
reduktion af grundgebyret og en reduktion af klassegebyret for ansøgninger, der alene omfatter to
klasser i Niceklassifikationen. Dermed vil ansøgere, der alene ansøger om registrering af deres
varemærke i én eller to klasser, fra årsskiftet opleve en gebyrreduktion.
For ansøgninger, der indgives efter den 31. december 2018, vil ansøgningsgebyrerne blive fastsat som
følger:
Grundgebyr for 1. klasse
Klassegebyr for 2. klasse
Klassegebyr for yderligere klasser (pr. klasse)

kr. 2.000
kr. 200
kr. 600

Dette indebærer, at gebyret for en ansøgning, der alene omfatter to klasser i Niceklassifikationen, vil
blive opgjort som følger:
Grundgebyr (1. klasse)
Klassegebyr (2. klasse)
I alt

kr. 2.000
kr. 200
kr. 2.200

Omfatter ansøgningen derimod fire klasser, vil ansøgningsgebyret blive opgjort som følger:
Grundgebyr (1. klasse)
Klassegebyr (2. klasse)
Klassegebyr for 2 yderligere klasser (2 x kr. 600)
I alt

kr. 2.000
kr. 200
kr. 1.200
kr. 3.400

De nye gebyrregler finder anvendelse for alle ansøgninger, der er indgivet efter den 31. december
2018.
Ved ansøgningens indgivelse har ansøgere endvidere mulighed for at anmode om, at der udarbejdes en
begrundet søgningsrapport. Gebyret herfor er fastsat til kr. 700.
Som noget nyt kan man også indgive en ”Fast-track” ansøgning. Ordningen er tilvejebragt for at give
ansøgere mulighed for at få en hurtigere sagsbehandling i situationer, hvor ansøgeren ikke har behov
for at modtage en søgningsrapport.
For at styrelsen kan imødekomme ønsket om en hurtigere sagsbehandling i disse sager, er der opsat
visse betingelser ved indgivelse af en ”Fast-track” ansøgning, nemlig at ansøgningen indgives via
styrelsens e-ansøgning, og at ansøgningens varefortegnelse alene omfatter de termer, der i eansøgningen fremstår som forhåndsgodkendte termer.
Der er ikke knyttet et tillægsgebyr til ”Fast-track” ansøgninger.
2. Nye formalkrav vedrørende gengivelse af varemærker
Med lovændringen er kravet om grafisk gengivelse fjernet. Samtidig stilles der nye krav til de
oplysninger, som ansøgningen skal indeholde om mærket.
Fjernelsen af kravet om grafisk gengivelse indebærer, at gengivelsen af eksempelvis et lydmærke kan
bestå af en lydfil, og at der kan ansøges om et ”multimediemærke”, dvs. en kombination af lyd og
billede f.eks. i form af et videoklip.
For at styrelsen kan leve op til kravene om offentliggørelse af varemærkerne og førelse af et offentligt
register heraf, samt for at sikre at tredjemand og offentligheden i bred forstand vil have adgang til at se
de varemærker, der er ansøgt eller beskyttet ved registrering, har styrelsen opsat visse tekniske
retningslinjer for gengivelsen af varemærker i ansøgninger.
En elektronisk gengivelse af et varemærke skal således foreligge i enten formatet .jpeg, .mp3 eller
.mp4, og den elektroniske fil må maksimalt være 2MB.
Endvidere er det fastsat, at ansøger skal oplyse hvilken type mærke det er. I ansøgnings- og
registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 4 sondres mellem følgende typer af mærker:











Ordmærker
Figurmærker
Formmærke
Positionsmærke
Mønstermærke
Farvemærke
Lydmærke
Bevægelsesmærke
Multimediemærke
Hologrammærke

Bekendtgørelsen indeholder en definition af de enkelte mærketyper, der i udgangspunktet vil blive lagt
til grund af styrelsen i sagsbehandlingen. Styrelsen vil dog påse, at den angivne mærketype stemmer
overens med gengivelsen af varemærket. Styrelsen vil derfor i tilfælde af, at der er en diskrepans
mellem gengivelsen og den angivne mærketype, eller hvis den angivne mærketype kan skabe tvivl om
omfanget af den ret, der søges registreret, rejse spørgsmålet som en formel mangel ved ansøgningen.
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Styrelsen vil som hidtil i denne type sager give ansøgere lejlighed til at udtale sig, herunder ændre
beskrivelsen af mærket, f.eks. ændre mærketypen til én, der stemmer bedre overens med gengivelsen
af varemærket. Dog vil eventuelle anmodninger om ændring af selve gengivelsen af varemærket skulle
behandles i overensstemmelse med reglerne om mærkeændring.
Ansøges der om registrering af et varemærke, der ikke entydigt falder inden for en af de ovenfor
nævnte mærketyper, skal ansøgningen indeholde en henvisning til, at der er tale om mærketypen
”Andet”.
Er mærketypen angivet til ”Andet”, skal ansøgningen desuden indeholde en beskrivelse af mærket.
3. Ændringer vedrørende offentliggørelse og indsigelse
En væsentlig ændring i varemærkeloven er, at ansøgninger skal offentliggøres og tredjemand skal
have adgang til at fremsætte indsigelse mod det ansøgte varemærke før varemærket kan registreres.
Denne ændring i varemærkeloven omfatter ikke alene ansøgninger, der indgives efter den 31.
december 2018, men også alle ansøgninger, der verserer ved lovændringens ikrafttræden.
Er en varemærkeansøgning således indgivet forud for den 1. januar 2019, men er varemærket ikke
foreløbigt registreret før denne dato, vil ansøgningen blive viderebehandlet efter de nye bestemmelser.
Dette indebærer, at ansøgningen først skal offentliggøres i Dansk Varemærketidende og
indsigelsesperioden på 2 måneder skal være udløbet, førend varemærket vil kunne registreres.
Er der derimod tale om, at varemærket er blevet registreret før den 1. januar 2019, men at
indsigelsesperioden endnu ikke er udløbet, eller der verserer en indsigelsessag mod registreringen, er
det fortsat de hidtil gældende regler, der finder anvendelse, herunder i relation til fastsættelsen af
datoen for registreringsprocedurens afslutning.
4. Ophævelse af fællesmærkeloven
Ændringen af varemærkeloven omfatter en introduktion i loven af varemærketyperne
”kollektivmærker” og ”garanti- eller certificeringsmærker”. Disse varemærketyper har hidtil været
omfattet af fællesmærkeloven, og lovændringen indebærer derfor også en ophævelse af
fællesmærkeloven.
Da formålet med lovændringen bl.a. er at sammenlægge varemærkeregisteret og
fællesmærkeregisteret, er det endvidere i ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsen fastsat, at
fællesmærkeregistreringer senest ved deres fornyelse, skal konverteres til en varemærkeregistrering.
For at imødegå risikoen for retstab, giver bestemmelserne om konvertering af fællesmærker til
varemærker de berørte registreringsindehavere mulighed for, at konvertere fællesmærket til ét af de tre
varemærketyper, der fra den 1. januar 2019 vil være omfattet af varemærkeloven, nemlig et
”individuelt varemærke”, et ”kollektivmærke” eller et ”garanti- eller certificeringsmærke”.
Styrelsen vil i forbindelse med fornyelsesopkrævninger eller indbetalingen af fornyelsesgebyrer
informere indehavere af fællesmærkeregistreringer om kravet og mulighederne for konvertering.
Konverteringen af fællesmærker til varemærker er ikke gebyrpålagt.
5. Ændring af fornyelsesgebyrer og beregning af registreringsperioder
Beregningen af registreringsperioden for registrerede varemærker er blevet harmoniseret i
varemærkedirektivet. Harmoniseringen indebærer en ændring af den hidtil gældende bestemmelse om
registreringsperioden, idet perioden fra og med den 1. januar 2019 ikke længere skal regnes 10 år fra
registreringsdatoen, men 10 år fra ansøgningsdatoen.
Kravet om denne ændring i varemærkedirektivet er implementeret i varemærkeloven på en sådan
måde, at allerede registrerede varemærker ikke berøres af ændringen. Således vil den første
registreringsperiode for varemærker, der er registreret forud for den 1. januar 2019, fortsat skulle
beregnes fra registreringsdatoen, ligesom de efterfølgende registreringsperioder fortsat skal beregnes
fra udløbet af den forudgående registreringsperiode.
For så vidt angår ansøgte varemærker, der pr. 1. januar 2019 endnu ikke er registreret, eller som der
indgives ansøgning om på eller efter denne dato, så vil disse være omfattet af den nye regel om, at den
første registreringsperiode skal beregnes fra ansøgningsdatoen.
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Det skal endvidere bemærkes, at den relevante dato for beregning af registreringsperioden for
konverterede EU-varemærker og videreførelse i dansk ret af internationale registreringer, er fastsat til
den dato, hvor styrelsen modtager konverteringsanmodningen eller ansøgningen om videreførelse.
Endelig bemærkes, at lovændringen indebærer en ændring af fornyelsesgebyrerne. Som hidtil vil
ansøgningsgebyrerne og fornyelsesgebyrerne være fastsat til samme niveau, idet fornyelsesgebyrerne
er fastsat som følger:
Fornyelsesgrundgebyr for 1. klasse
Fornyelsesklassegebyr for 2. klasse
Fornyelsesklassegebyr for yderligere klasser (pr. klasse)

kr. 2.000
kr. 200
kr. 600

Da styrelsen udsender fornyelsesopkrævninger og fornyelsesgebyret kan betales med frigørende
virkning seks måneder før fornyelsesgebyrets forfaldsdato, træder de nye fornyelsesgebyrer først i
kraft den 1. juli 2019. Dette indebærer, at det alene er fornyelsesgebyrer med forfaldsdato efter den 31.
juni 2019, der vil blive fastsat efter de nye gebyrstørrelser.
6. Styrelsens sagsbehandlingstider i implementeringsperioden
Lovændringerne indebærer betydelige justeringer af styrelsens IT-systemer og procedurer, hvorfor det
forventes, at der i den første periode af 2019 vil være visse forsinkelser i styrelsens behandling af
varemærkeansøgninger.
Styrelsen vil gøre alt for hurtigst muligt at komme i normal drift.
7. 11. udgave, version 2019 af Nice-klassifikation
Den 1. januar 2019 træder 11. udgave, version 2019 af Nice-klassifikationen i kraft.
Ved den nye version er klassehovederne blevet revideret, hvorved der er blevet tilføjet, ændret og
fjernet termer fra en række klasser. Særligt i klasserne 9, 15, 30 og 34 er der tilføjet nye termer til
klassehovederne.
Som eksempler på ny termer i klassehovederne kan nævnes:
Klasse
9
15
30
34

Term
-

Optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge
medier til optagelse eller lagring;
perifere enheder tilpasset til brug med computere.
Nodestativer og stativer til musikinstrumenter.
Pasta og nudler;
chokolade;
iscreme, sorbetis.
Cigaretter og cigarer;
elektroniske cigaretter og fordampere til oral brug til rygere.

Der er ved den nye version endvidere foretaget ændringer i de vejledende bemærkninger således, at de
i højere grad afspejler klasserne. Ændringerne består primært i tilføjede bemærkninger til en lang
række klasser, hvorved klassernes indhold i højere grad eksemplificeres. I de hidtidige versioner af de
vejledende bemærkninger fandtes der, at være visse klasser hvortil forklaring og eksemplificering var
sparsom. Dette gjorde sig blandt andet gældende for klasserne 13, 15, 19 og 25. De vejledende
bemærkninger til disse klasser er derfor nu blevet opdateret med yderligere forklarende eksempler.
Derudover er der særligt lavet opdatering til vejledningerne i klasserne 9, 11, 23, 27, 32, 33, 34.
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De ovenstående ændringer til klassehovederne og til de vejledende bemærkninger har ikke betydning
for klassernes egentlige indhold, men er blot ændret med hensigt på, at gøre formålet med klasserne
mere tydelig for brugerne.
Den fulde rapport over hvilke ændringer der er foretaget med den 11. udgave, version 2019, kan findes
på WIPO’s hjemmeside under NICE Classification. Den danske oversættelse af den 11. udgave,
version 2019 vil være tilgængelig på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside i en søgbar version
den 2. januar 2019. På styrelsens Guidelines vil den fulde danske version ligeledes være tilgængelig
den 2. januar 2019.
Alle ændringer bliver implementeret i TMclass med de officielle danske oversættelser per 1. januar
2019. I TMclass kan man vælge udelukkende at se de officielle Nice-termer under ”Advanced
criteria”.
Den nye version af klassehovederne er vedlagt, hvor de ændringer der er foretaget, er markeret med
fed skrifttype. Da der er sket en længere række ændringer til de vejledende bemærkninger, er disse
også vedlagt og ændringerne markedet med fed skrifttype.
I den nye version af Nice-klassifikationen, er der udover ændringer til klassehovederne og de
vejledende bemærkninger, også tilføjet, slettet og ændret i en række varer og tjenesteydelser.
Som eksempler på nye varer og tjenesteydelser kan nævnes:
Klasse
2
9
9
9
9
12
17
35
37
42
45
45

Term
-

Toner til printere og fotokopimaskiner.
Tomme blækpatroner til printere og fotokopimaskiner.
Overlevelsestæpper.
Humørikoner, der kan downloades, til mobiltelefoner.
Lysdioder med kvanteprikker (QLED).
Leveringsdroner.
Plastikfilamenter til 3D-udskrivning.
Kommerciel lobbyvirksomhed.
Elektrikervirksomhed.
Videnskabelig og teknologisk forskning inden for naturkatastrofer.
Organisering af politiske møder.
Conciergevirksomhed.

Den 11. udgave, version 2019’s betydning for verserende sager og allerede registrerede varemærker
For ansøgninger og registreringer indleveret før den 1. januar 2019, vil den 11. udgave, version 2018
af Nice-Klassifikationen være gældende.
For verserende ansøgninger og registreringer med ansøgningsdato før den 1. januar 2019, vil det være
muligt at få omklassificeret disse i overensstemmelse med den 11. udgave, version 2019 af Niceklassifikationen. Denne omklassificering foretages gratis af styrelsen på anmodning fra
varemærkeindehaveren. Hvis der i forbindelse med en omklassificering skal tilføjes ekstra klasser, vil
der dog ved en eventuel fornyelse af varemærket skulle betales fornyelsesgebyr for disse ekstra
klasser.
Den 11. udgave, version 2019’s betydning for nye danske varemærkeansøgninger
For så vidt angår danske varemærkeansøgninger er den 11. udgave, version 2019 af Niceklassifikationen gældende for alle ansøgninger indleveret den 1. januar 2019 og herefter.
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De nye oversættelser af Nice-termer træder i kraft den 1. januar 2019, men i praksis vil styrelsen dog
fortsat acceptere de tidligere oversættelser i forbindelse med ansøgninger ansøgt efter den 1. januar
2019, medmindre der er tale om fejloversættelser, som ikke er præcise indenfor klassen.
Tilmelding af brugerbrev
Det er muligt at tilmelde sig styrelsens Varemærke- og Design brugerbrev, ved at skrive til
brugerbrev@dkpto.dk.
Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, kan disse rettes til:
Louise Yde Frank, Juridisk specialkonsulent, telefon 43 50 81 29, e-mail lyf@dkpto.dk,
eller
Mikael Francke Ravn, Chefkonsulent, telefon 43 50 82 57, e-mail mfr@dkpto.dk.
Venlig hilsen

Hannah Holm Olsen
Varemærke- og Designchef
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KLASSEFORTEGNELSE MED VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VARER

KLASSE 1
Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsøjemed;
uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik;
midler til ildslukning og brandforebyggelse;
præparater til hærdning og lodning;
garvestoffer;
bindemidler til industrielle formål;
kit og andre typer fyldemasser;
kompost og gødning;
biologiske præparater til industrielle og videnskabelige formål.
Vejledende bemærkninger
Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget,
herunder sådanne som bruges til fremstilling af varer, som klassificeres i andre klasser.
Denne klasse omfatter særligt:







lystrykpapir;
dæk reparations komponenter;
salt som konserveringsmiddel til andet end næringsmidler;
visse tilsætningsstoffer til fødevareindustrien, eksempelvis pektin, lecitin, enzymer og
kemiske konserveringsmidler;
visse ingredienser til brug ved fremstilling af kosmetik og farmaceutiske præparater,
eksempelvis vitamin-, konserverings- og antioxidant præparater;
visse filteringsmaterialer, eksempelvis mineral substanser, vegetabilske substanser og
keramiske materialer i partikelform

Denne klasse omfatter navnlig ikke:







naturlig harpiks i rå tilstand (kl. 2), harpiks, halvfabrikata (kl. 17);
kemiske præparater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug (kl. 5);
fungicider, herbicider og præparater til udryddelse af skadedyr (kl. 5);
klæbemidler til papirvarer eller til husholdningsbrug (kl. 16);
salt til konservering af næringsmidler (kl. 30);
dækningsmateriale af halm (kl. 31).
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KLASSE 2
Malinger, fernisser, lakker;
rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler;
farvestoffer;
tryksværte, mærkeblæk og blæk til indgravering;
naturlig harpiks i rå tilstand;
bladmetaller og metalpulver til brug ved maling og dekorering og inden for trykkerivirksomhed og
kunst.
Vejledende bemærkninger
Klasse 2 omfatter hovedsageligt maling, farvestoffer og præparater til beskyttelse mod korrosion.
Denne klasse omfatter særligt:







maling, fernis og lak til industri, håndværk og kunst;
fortyndingsmidler, fortykningsmidler, fiksativer og sikkativer til maling, fernis og lak;
bejdser til træ og læder;
rustbeskyttende olier og olier til konservering af træ;
farvestoffer til farvning af beklædning;
farvestoffer til næringsmidler og drikkevarer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:








uforarbejdede kunstige harpikser (kl. 1), harpiks, halvfabrikata (kl. 17);
metalbejdsemidler (kl. 1);
blånelse til vask (kl. 3);
kosmetiske farver (kl. 3);
farvelader (artikler til skolebrug) (kl. 16);
blæk til kontorbrug (kl. 16);
isolerende malinger, fernisser og lakker (kl. 17).
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KLASSE 3
Ikke-medicinsk kosmetik og toiletartikler;
ikke-medicinsk tandpasta;
parfumerivarer, æteriske olier;
blegemidler og andre midler til tøjvask;
præparater til rengøring, polering, skuring og slibning.
Vejledende bemærkninger
Klasse 3 omfatter hovedsageligt ikke-medicinske præparater til toiletbrug, samt rengøringsmidler til
brug i hjemmet og i andre omgivelser.
Denne klasse omfatter særligt:








Sanitære præparater i form af toiletartikler;
Servietter imprægneret med kosmetiske cremer;
deodoriseringsmidler til mennesker eller til dyr;
duftpræparater til lokaler;
klistermærker til negle dekoration;
bonevoks;
sandpapir.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:








ingredienser til brug ved fremstilling af kosmetik og farmaceutiske præparater, eksempelvis
vitamin-, konserverings- og antioxidant præparater (kl. 1);
affedtningspræparater til fabrikationsbrug (kl. 1);
kemiske produkter til rensning af skorstene (kl. 1);
deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr (kl. 5);
medicinsk shampoo, sæbe, lotion og tandplejemidler (kl. 5);
neglefile med sandpapir, slibesten (håndredskaber) (kl. 8);
instrumenter til kosmetik og rengøring, eksempelvis make-up børster (kl. 21), klude og
svampe til rengøring (kl. 21).
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KLASSE 4
Olier og fedtstoffer til industrielle formål, voks;
smøremidler;
midler til absorbering, fugtning og binding af støv;
brændstoffer og belysningsstoffer;
lys og væger til belysning.
Vejledende bemærkninger
Klasse 4 omfatter hovedsageligt olier og fedtstoffer til industriel brug, brændstof og belysningsmidler.
Denne klasse omfatter særligt:







olier til konservering af murværk eller læder;
rå voks, industriel voks;
elektrisk energi;
motorbrændstof, biobrændstof;
ikke-kemiske brændstofadditiver;
træ som brændstof.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:





visse specielle olier og fedtstoffer til industriel brug, eksempelvis garveolier (kl. 1), olier til
konservering af træ, rustbeskyttende olier og fedt (kl. 2), æteriske olier (kl. 3);
massagelys til kosmetisk brug (kl. 3) og massagelys til medicinsk brug (kl. 5);
visse typer særlig voks, eksempelvis podevoks til træer (kl. 1), voks til skræddere, polerevoks,
hårfjerningsvoks (kl. 3), voks til tandlægebrug (kl. 5), segllak (kl. 16);
væger til petroleumsovne (kl. 11) og til cigaretlightere (kl. 34).
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KLASSE 5
Farmaceutiske, medicinske og veterinærmedicinske præparater;
hygiejniske præparater til medicinske formål;
diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug;
næringsmidler til spædbørn;
kosttilskud til mennesker og dyr;
plastre, forbindsstoffer;
materiale til tandplombering, tandlægevoks;
desinfektionsmidler;
præparater til udryddelse af skadedyr;
fungicider, herbicider.
Vejledende bemærkninger
Klasse 5 omfatter hovedsageligt farmaceutiske præparater og andre præparater til medicinske eller
veterinærmedicinske formål.
Denne klasse omfatter særligt:







hygiejniske præparater til personlig pleje, undtagen toiletartikler;
bleer til spædbørn og til inkontinente;
deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr;
medicinsk shampoo, sæbe, hårlotion og tandplejemidler;
kosttilskud, der er beregnet som tilskud til en normal kost eller som er gavnligt for helbredet;
måltidserstatninger og diætetiske fødevarer og drikke, der er tilpasset medicinsk eller
veterinærmedicinsk brug.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 ingredienser til brug ved fremstilling af farmaceutiske præparater, eksempelvis vitaminer,
konserveringsmidler og antioxidanter (kl. 1);
 hygiejniske præparater, i form af ikke-medicinske toiletartikler (kl. 3);
 deodoriseringsmidler til brug for mennesker eller dyr (kl. 3);
 støttende bandager (kl. 10);
 måltidserstatninger og diætetiske fødevarer og drikke, der ikke er til medicinsk eller
veterinærmedicinsk brug, hvilke skal klassificeres i den rette føde- eller drikkevareklasse,
eksempelvis fedtfattige kartoffelchips (kl. 29), høj-protein barer baseret på korn (kl. 30),
isotoniske drikke (kl. 32).
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KLASSE 6
Uædle metaller og legeringer heraf, malm;
materialer af metal til bygnings- og konstruktionsbrug;
transportable bygninger af metal;
ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller;
små genstande af metal (isenkramvarer);
metalbeholdere til opbevaring eller transport;
pengeskabe.
Vejledende bemærkninger
Klasse 6 omfatter hovedsageligt rå eller delvist forarbejdede uædle metaller, herunder malm, såvel
som visse varer af uædle metaller.
Denne klasse omfatter særligt:
 metaller i folie- eller pulverform til forarbejdning, eksempelvis i 3D-printere;
 byggematerialer af metal, eksempelvis materialer af metal til jernbanespor, rør af metal;
 små genstande af metal (isenkramvarer), eksempelvis, bolte, skruer, søm, møbelhjul,
vinduesbeslag;
 transportable bygninger eller konstruktioner af metal, eksempelvis præfabrikerede huse,
swimmingpools, bure til vilde dyr, skøjtebaner;
 visse varer fremstillet af uædle metaller, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion
eller formål, eksempelvis alt-muligkasser af uædle metaller, statuer, buster og kunstværker af
uædle metaller.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 metaller og malm anvendt som kemikalier i industrien eller til videnskabelig forskning for
deres kemiske egenskaber, eksempelvis bauxit, kviksølv, antimon, alkalimetaller og salte af
alkalimetaller (kl. 1);
 bladmetaller og metalpulver til brug inden for maling, dekoration, trykning og kunst (kl. 2);
 elektriske kabler (kl. 9) og ikke-elektriske kabler og reb, ikke af metal (kl. 22);
 rør som dele af sanitære installationer (kl. 11), fleksible rør og slanger, ikke af metal (kl. 17)
og stive rør, ikke af metal (kl. 19);
 visse varer fremstillet af uædle metaller, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller
formål eksempelvis hånddrevet håndværktøj (kl. 8), papirklips (kl. 16), møbler (kl. 20),
køkkenredskaber (kl. 21), beholdere til husholdningsbrug (kl. 21).
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KLASSE 7
Maskiner, værktøjsmaskiner, elektrisk værktøj;
motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land);
koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land);
landbrugsredskaber (ikke hånddrevne);
rugemaskiner;
salgsautomater.
Vejledende bemærkninger
Klasse 7 omfatter hovedsageligt maskiner og værktøjsmaskiner og motorer.
Denne klasse omfatter særligt:
 dele af motorer og maskiner af enhver art, eksempelvis startere, lyddæmpere og cylindere til
alle typer af motorer og maskiner;
 elektriske rengørings- og poleringsapparater, eksempelvis elektriske skopudsere, elektriske
maskiner og apparater til tæppevask og støvsugere;
 3D-printere;
 industrirobotter;
 visse særlige køretøjer (ikke til transport), eksempelvis gadefejemaskiner,
vejbygningsmaskiner, bulldozere, sneplove, så vel som gummibånd værende dele af disse
køretøjers larvefødder.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 håndværktøj og redskaber, der er hånddrevne (kl. 8);
 humanoide robotter med kunstig intelligens, laboratorierobotter, undervisningsrobotter,
sikkerhedsovervågningsrobotter (kl. 9), kirurgiske robotter (kl. 10), robotstyrede biler (kl. 12),
robottrommer (kl. 15), legetøjsrobotter (kl. 28);
 motorer til befordringsmidler til brug på land (kl. 12);
 bæltetræk til befordringsmidler og traktorer (kl. 12);
 visse særlige maskiner, eksempelvis pengeautomater (kl. 9), respiratorer til kunstigt åndedræt
(kl. 10), nedkølende apparater og maskiner.
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KLASSE 8
Håndværktøj og redskaber (hånddrevne);
knivsmedevarer, bestik;
hug- og stikvåben, undtagen skydevåben;
barberknive og -maskiner.
Vejledende bemærkninger
Klasse 8 omfatter hovedsageligt hånddrevet værktøj og hånddrevene redskaber til udførelse af
opgaver, såsom boring, bearbejdning, skæring og piercing.
Denne klasse omfatter særligt:
 hånddrevne redskaber til landbrug, havebrug, og landskabsformning;
 hånddrevne redskaber til brug for tømrere, kunstnere og andre håndværks personer,
eksempelvis hamre, mejsler og gravstikkere;
 håndtag til hånddrevet håndværktøj, såsom knive og leer;
 elektriske og ikke elektriske redskaber til personlig pleje og kropsudsmykning, eksempelvis
barberknive og barbermaskiner, redskaber til hårkrølning, til tatovering, og til manicure og
pedicure;
 hånddrevne pumper;
 bordbestik, såsom knive, gafler og skeer, inklusiv bordbestik af ædle metaller.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:







værktøjsmaskiner og motordrevne redskaber (kl. 7);
kirurgiske knive (kl. 10);
pumper til cykeldæk (kl. 12), pumper der er særligt beregnet til bolde til spil (kl. 28);
sidevåben i form af skydevåben (kl. 13);
papirknive og makulerings apparater til kontorbrug (kl. 16);
håndtag til genstande som klassificeres i forskellige klasser ud fra deres funktion og formål,
eksempelvis håndtag til spadserestokke, håndtag til paraplyer (kl. 18), og kosteskafter (kl. 21);
 serveringsredskaber, eksempelvis sukkertænger, is tænger, tærteskeer og serveringsøser, og
køkkenredskaber, eksempelvis salatbestik, stødere og mortere, nøddeknækkere og spartler (kl.
21);
 fægtevåben (kl. 28).
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KLASSE 9
Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til videnskabelig forskning, navigation, vejning,
måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller
kontrol af distribution og brug af elektricitet;
apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller
data;
optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til
optagelse eller lagring;
mekanismer til møntopererede apparater;
kasseapparater, apparater til beregning;
computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere;
dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere,
dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning;
ildslukningsapparater.
Vejledende bemærkninger
Klasse 9 omfatter hovedsageligt apparater og instrumenter til videnskabelige og
forskningsmæssige formål, audiovisuelt- og IT-udstyr, såvel som sikkerheds- og
livredningsudstyr.
Denne klasse omfatter særligt:
 apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier;
 apparater og simulatorer til træning, eksempelvis genoplivningsdukker, simulatorer til
styring og kontrol af befordringsmidler;
 apparater og instrumenter til styring og overvågning af fly, vandfartøjer og ubemandede
befordringsmidler, eksempelvis. navigationsinstrumenter, transmittere, kompasser til
måling, GPS-apparater, automatiske styreapparater til køretøjer;
 sikkerhedsapparater og -instrumenter, eksempelvis. sikkerhedsnet, signallamper,
trafiklysapparater, brandsprøjter, lydalarmer, sikkerhedsnøgler i form af
krypteringsenheder;
 beklædningsgenstande, der beskytter mod alvorlige eller livstruende skader, for
eksempel beklædningsgenstande til beskyttelse mod ulykker, stråling og brand,
skudsikker beklædning, beskyttelseshjelme, hovedbeskyttere til sport, mundbeskyttere
til sport, beskyttelsesdragter til piloter, knæpuder for arbejdere;
 optiske apparater og instrumenter, for eksempel briller, kontaktlinser, forstørrelsesglas,
spejle til inspektion af arbejde, dørspioner [forstørrelseslinser];
 magneter;
 smartwatches, wearable aktivitetstrackere;
 joysticks til brug med computere, andre end til videospil, virtual reality-headsets;
 etuier til briller, etuier til smartphones, etuier tilpasset til fotografiske apparater og
instrumenter;
 pengeautomater, faktureringsmaskiner, instrumenter og maskiner til
materialeprøvning;
 batterier og opladere til e-cigaretter;
 elektriske og elektroniske effektenheder til musikinstrumenter;
 laboratorierobotter, undervisningsrobotter, sikkerhedsovervågningsrobotter,
humanoide robotter med kunstig intelligens
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Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 joysticks i form af dele til maskiner, dog ikke til spillemaskiner (kl. 7), joysticks til
befordringsmidler (kl. 12), joysticks til videospil, controllere til legetøj og spillekonsoller
(kl. 28);
 møntstyrede apparater, der er klassificeret i forskellige klasser i henhold til deres
funktion eller formål eksempelvis møntstyrede vaskemaskiner (kl. 7), møntstyrede
billardborde (kl. 28);
 industrirobotter (kl. 7), kirurgiske robotter (kl. 10), legetøjsrobotter (kl. 28);
 pulsmålere, apparater til måling af hjerterytme, monitorer til kropskompositionsmåling
(kl. 10);
 laboratorielamper, laboratoriebrændere (kl. 11);
 dykkerlamper (kl. 11);
 eksplosive tågesignaler, signalraketter (kl. 13);
 histologiske snit [undervisningsmateriale], biologiske prøver [snit] til brug ved
mikroskopi [undervisningsmateriale] (kl. 16);
 beklædning og udstyr båret for at praktisere visse sportsgrene, for eksempel beskyttende
polstringsmaterialer som dele af sportsdragter, fægtemasker, boksehandsker (kl. 28).
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KLASSE 10
Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter;
kunstige lemmer, øjne og tænder;
ortopædiske artikler;
suturmaterialer;
terapeutiske artikler og hjælpemidler tilpasset til handicappede;
massageapparater;
apparater, indretninger og artikler til brug ved pleje af spædbørn;
apparater, indretninger og artikler til seksuel aktivitet.
Vejledende bemærkninger
Klasse 10 omfatter hovedsageligt kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater,
instrumenter og artikler generelt brugt til diagnose, behandling eller forbedring af personers ellers dyrs
funktion eller tilstand.
Denne klasse omfatter særligt:
 støttende bandager og specialbeklædning til medicinske formål, eksempelvis,
kompressionsbeklædning, strømper mod åreknuder, spændetrøjer, ortopædisk fodtøj;
 artikler, instrumenter og artikler til menstruation, prævention og fødsel, eksempelvis
menstruationskopper, pessarer, kondomer, fødselsmadrasser, tænger;
 terapeutiske proteser og -implantater lavet af kunstige eller syntetiske materialer, eksempelvis
kirurgiske implantater bestående af kunstige materialer, kunstige bryster, hjernepacemakere,
bionedbrydelige knoglefikseringsimplantater;
 møbler specielt fremstillet til medicinsk brug, eksempelvis stole med armlæn til medicinsk
brug eller til tandlægebrug, luftmadrasser til medicinsk brug, operationsborde.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 medicinske forbindinger og absorberende hygiejneartikler, eksempelvis, plastre, bandager og
gaze til forbindinger, ammeindlæg, bleer til babyer og til inkontinente, tamponer (kl. 5);
 kirurgiske implantater bestående af levende væv (kl. 5);
 tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5) og elektroniske cigaretter (kl. 34);
 kørestole og mobilitetsscootere (kl. 12);
 massageborde og hospitalssenge (kl. 20).
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KLASSE 11
Apparater og installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, ventilation
og vandforsyning, samt til sanitære formål.
Vejledende bemærkninger
Klasse 11 omfatter hovedsageligt apparater og installationer til miljøkontrol, særligt til
belysnings, madlavnings, kølings og sanitære formål.
Denne klasse omfatter særligt:
 apparater og installationer til luftkonditionering;
 ovne, undtagen til laboratoriebrug, for eksempel dentalovne, mikrobølgeovne,
bageriovne;
 ovne til opvarmning;
 termiske solfangere;
 røgkanaler, skorstensspjæld, åbne kaminer, pejse;
 steriliseringsapparater, affaldsbrændere;
 belysningsapparater og installationer, for eksempel lysstofrør til belysning, lyskastere,
signallys, lysende husnumre, reflektorer til befordringsmidler lygter til
befordringsmidler;
 lamper, for eksempel elektriske lamper, gaslamper, laboratorielamper, olielamper,
gadelamper, sikkerhedslamper;
 solbruningsapparater i form af solarier;
 badeinstallationer, armaturer til badeinstallationer, sanitære badeindretninger,
badeinstallationer;
 toiletter, urinaler;
 fontæner, chokoladefontæner;
 elektrisk opvarmede puder, puder og tæpper, ikke til medicinske formål;
 varmedunke;
 elektrisk opvarmede beklædningsgenstande;
 yoghurtapparater, elektriske, maskiner til tilberedning af brød, kaffemaskiner,
maskiner til fremstilling af spiseis;
 ismaskiner og -apparater.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:











dampproducerende apparater i form af dele til maskiner (kl. 7);
luftfortættere;
generatorer til elektricitet, strømfrembringende maskiner (kl. 7);
svejsebrændere (kl. 7), optiske lamper, mørkekammerlamper (kl. 9) lamper til
medicinske formål (kl. 19);
ovne til laboratoriebrug (kl. 9);
fotoceller (kl. 9);
signallys (kl. 9);
elektrisk opvarmede puder, puder og tæpper til medicinske formål (kl. 10);
transportable badekar til babyer (kl. 21);
ikke-elektriske bærbare kølebeholdere (kl. 21);
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 køkkenredskaber, uden en integreret varmekilde, for eksempel ikke-elektriske
kogeplader og grills, ikke-elektriske vaffeljern, ikke elektriske trykkogere til madlavning
(kl. 21);
 ikke-elektrisk opvarmede fodposer (kl. 25)
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KLASSE 12
Befordringsmidler;
anordninger til befordring på land, i luften eller til vands.
Vejledende bemærkninger
Klasse 12 omfatter hovedsagelig befordringsmidler og anordninger til transport af mennesker eller
varer til befordring på land, i luften eller til vands.
Denne klasse omfatter særligt:






motorer til befordringsmidler til brug på land;
koblinger og transmissionsdele til befordringsmidler til brug på land;
luftpudefartøjer;
fjernstyrede befordringsmidler, undtagen legetøj;
dele til befordringsmidler, eksempelvis, kofangere, forruder, rat, dæk til befordringsmidler og
sporvidde til befordringsmidler.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 jernbanemateriel af metal (kl. 6);
 motorer, koblinger og transmissionsdele, som ikke er til befordringsmidler til brug på land (kl.
7);
 dele af alle typer af motorer og maskiner, eksempelvis startmotorer, lyddæmpere og cylindere
til motorer og maskiner (kl. 7);
 gummibånd til larvefødder på bygge-, minedrift-, landbrugs-, og andre kraftige maskiner (kl.
7);
 legetøj i form af trehjulede cykler til småbørn og løbehjul (kl. 28);
 visse specielle køretøjer eller anordninger på hjul, ikke til transportformål, eksempelvis
selvkørende gadefejemaskiner (kl. 7), brandsprøjter (kl. 9) og tevogne (kl. 20);
 visse dele af køretøjer, eksempelvis elektriske batterier, kilometertællere og radioer til
befordringsmidler (kl. 9), lygter til automobiler og cykler (kl. 11), tæpper til automobiler (kl.
27).
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KLASSE 13
Skydevåben;
ammunition og projektiler;
sprængstoffer;
fyrværkerigenstande.
Vejledende bemærkninger
Klasse 13 omfatter hovedsageligt skydevåben og pyrotekniske produkter.
Denne klasse omfatter særligt:
 nødblus, nødsprængstoffer og nødfyrværkerigenstande;
 signalpistoler;
 sprays til selvforsvar;
 eksplosive tågesignaler, signalraketter;
 luftpistoler i form af våben;
 bandolerer til våben;
 sportsskydevåben skydevåben til jagt.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:











smørelse til våben (kl. 4);
klinger, nemlig våben (kl. 8);
sidevåben, andre end skydevåben (kl. 8);
ikke-eksplosive tågesignaler, lasernødblus (kl. 9);
kikkertsigter til skydevåben (kl. 9);
fakler (kl. 11);
juleknallerter (kl. 28);
knaldhætter i form af legetøj (kl.28);
legetøjsluftpistoler (kl. 28);
tændstikker (kl. 34).
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KLASSE 14
Ædle metaller og legeringer heraf;
smykker, ædelstene og halvædelstene;
ure og kronometriske instrumenter.

Vejledende bemærkninger
Klasse 14 omfatter hovedsageligt ædle metaller og visse varer af ædle metaller eller overtrukket
hermed, såvel som smykker og ure og komponenter dertil.
Denne klasse omfatter særligt:







smykker, inklusiv similismykker;
manchetknapper, slipsenåle, slipseholdere;
nøglering, nøglekæder og charms dertil;
smykkecharms;
smykkeskrin;
komponenter til smykker, ure og armbåndsure, eksempelvis låse og perler til smykker,
gangværker til ure, urvisere, urfjedre, urglas.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 smartwatches (kl. 9);
 charms, andre end til smykker, nøgleringe eller nøglekæder;
 kunstgenstande, ikke af ædle metaller eller overtrukket dermed, som er klassificeret efter det
materiale, som de består af, eksempelvis kunstgenstande af metal (kl. 6) af sten, beton eller
marmor (kl. 19), af træ, voks, gips eller plastic (kl. 20), porcelæn, keramik, lertøj, terrakotta
eller glas (kl. 21);
 visse varer fremstillet af ædle metaller eller overtrukket dermed, som er klassificeret i henhold
til funktion eller formål, eksempelvis metal i folier og pulver til brug inden for maling,
dekoration, trykning og kunst (kl. 2), dentalguldamalgam (kl. 5), knivsmedevarer, bestik (kl.
8), elektriske kontakter (kl. 9), skrivepenne af guld (kl. 16), tepotter (kl. 21), guld- og
sølvbroderi (kl. 26), cigarkasser (kl. 34).
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KLASSE 15
Musikinstrumenter;
nodestativer og stativer til musikinstrumenter;
dirigentstokke.
Vejledende bemærkninger
Klasse 15 omfatter hovedsageligt musikinstrumenter, dele og tilbehør hertil
Denne klasse omfatter særligt:
 mekaniske musikinstrumenter og tilbehør dertil, for eksempel lirekasser, mekaniske
pianoer, styrkeregulatorer til mekaniske pianoer, robottrommer;
 spilledåser;
 elektriske og elektroniske musikinstrumenter;
 strenge, rørblade, stemmeskruer og pedaler til musikinstrumenter;
 stemmegafler, stemmenøgler;
 harpiks til strengeinstrumenter.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 apparater til optagelse, transmission, forstærkning og gengivelse af lyd (kl. 9) for eksempel
elektriske og elektroniske effektenheder til musikinstrumenter, wah-wah-pedaler, lyd
interfaces, lydmiksere, equalizere i form af lydudstyr, subwoofere (kl. 9);
 downloadable musikfiler (kl. 9);
 downloadable elektroniske nodeark (kl. 9), nodeark i trykt form (kl. 16);
 jukebokse, spilledåser (kl. 9);
 metronomer (kl. 9);
 lykønskningskort med musik (kl. 16).
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KLASSE 16
Papir og pap;
tryksager;
materialer til bogbinding;
fotografier;
papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer) og kontorrekvisitter, undtagen møbler;
klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug;
tegnematerialer og materialer til brug for kunstnere;
malerpensler;
instruktions- og undervisningsmateriale;
plastikark, -film og -poser til emballering og pakning;
tryktyper, klichéer.
Vejledende bemærkninger
Klasse 16 omfatter hovedsageligt papir, pap og visse varer fremstillet af disse materialer såvel som
kontorrekvisitter.
Denne klasse omfatter særligt:
 papirknive og papirskærere;
 mapper, covers og udstyr til at holde eller fastgøre papir, eksempelvis, sagsmapper, penge
klip, holdere til checkhæfter, papirklips, holdere til pas, scrapbøger;
 visse kontormaskiner, eksempelvis skrivemaskiner, duplikatorer, frankeringsmaskiner til
kontorbrug, blyantspidsere;
 malerartikler til brug for kunstnere og interiør- og eksteriørmalere, eksempelvis kunstneres
akvarelbeholdere, maleres staffelier og paletter, maleruller og bakker;
 visse engangsprodukter af papir, eksempelvis, hagesmække, lommetørklæder og bordlinned af
papir;
 visse varer fremstillet af papir eller pap, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion
eller formål, eksempelvis, papirposer, konvolutter og beholdere til emballering, statuer, figurer
og kunstværker af papir eller pap, såsom figurer af papmaché, indrammede eller uindrammede
litografier, malerier og akvareller.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 malinger (kl. 2);
 håndværktøj for kunstnere (eksempelvis spartler, billedhuggermejsler) (kl. 8);
 undervisningsapparater, eksempelvis audiovisuelle undervisningsapparater,
førstehjælpsdukker (kl. 9), og legetøjsmodeller (kl. 28.);
 visse varer fremstillet af papir eller pap, som er klassificeret i henhold til funktion eller formål,
eksempelvis fotografisk papir (kl. 1), slibepapir (kl. 3.), rullegardiner og persienner af papir kl.
20.), kopper og tallerkener af papir (kl. 21), sengelinned af papir (kl. 24), beklædning af papir
(kl. 25), cigaretpapir (kl. 34).
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KLASSE 17
Uforarbejdet og halvforarbejdet kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt erstatningsstoffer
for alle disse materialer;
plastic og harpiks i ekstruderet form til brug i fabrikation;
tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer;
bøjelige rør og slanger, ikke af metal.
Vejledende bemærkninger
Klasse 17 omfatter hovedsageligt elektriske, varme- og lydisolerende materiale og plastic i form af
ark, blokke og stænger til brug i fabrikation, såvel som visse varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka,
gummi, asbest, glimmer samt erstatningsstoffer herfor.
Denne klasse omfatter særligt:





gummi til slidbanepålægning på dæk;
flydende forureningshindrende spærringer;
klæbebånd, dog ikke til kontorbrug og ikke til medicinsk brug eller til husholdningsbrug;
plastfilm, dog ikke til indpakning og emballering, eksempelvis blændingshindrende film til
vinduer;
 elastiske tråde og tråde af gummi eller plast, ikke til tekstilfabrikation;
 visse varer fremstillet af materialer i denne klasse, der ikke på anden måde er klassificeret
efter funktion eller formål, eksempelvis oasis til blomsterarrangementer, polstringsmaterialer
af gummi eller plast, gummi propper, stødabsorberende buffere af gummi, gummiposer eller
konvolutter til emballering.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 brandslanger (kl. 9);
 rør som dele af sanitetsinstallationer (kl. 11) og stive rør af metal (kl. 6) og ikke af metal (kl.
19);
 isolerende glas til bygninger (kl. 19);
 visse varer fremstillet af materialer i denne klasse, som er klassificeret i henhold til deres
funktion eller formål eksempelvis gummiharpiks (kl. 2), gummi til tandlægebrug (kl. 5),
asbestskærme til brandmænd (kl. 9), klæbende gummilapper til reparation af dækslanger (kl.
12), viskelæder (kl. 16).
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KLASSE 18
Læder og læderimitationer;
skind og huder;
kufferter og rejsetasker;
paraplyer og parasoller;
spadserestokke;
piske, seletøj og sadelmagervarer;
halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr.
Vejledende bemærkninger
Klasse 18 omfatter hovedsageligt læder, imitationer af læder, visse varer fremstillet af disse materialer.
Denne klasse omfatter særligt:
 bagageartikler og bæretasker, eksempelvis, kufferter, rejsekufferter, rejsetasker, bæreseler til
spædbørn, skoletasker;
 bagagemærker;
 visitkortholdere og tegnebøger;
 æsker og etuier af læder eller af læderpap.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 spadserestokke eller stokke til medicinske formål (kl. 10);
 beklædning, fodtøj og hovedbeklædning af læder til mennesker (kl. 25);
 tasker og etuier tilpasset til det produkt, de er beregnet til at indeholde, eksempelvis tasker
tilpasset til bærbare computere, tasker og etuier til kameraer og fotografisk udstyr (kl. 9),
etuier til musikinstrumenter (kl. 15), golftasker med eller uden hjul, tasker specielt designet til
ski og surfboards (kl. 28);
 visse varer fremstillet af læder, imitationer af læder, skind og huder i denne klasse, som er
klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis strygeremme (kl. 8),
polerelæder (kl. 21), vaskeskind til rengøring (kl. 21), læderbælter til beklædning (kl. 25).
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KLASSE 19
Bygge- og konstruktionsmaterialer, ikke af metal;
stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug;
asfalt, beg, tjære og bitumen;
transportable bygninger, ikke af metal;
monumenter, ikke af metal.
Vejledende bemærkninger
Klasse 19 omfatter hovedsageligt bygge- og konstruktionsmaterialer, ikke af metal.
Denne klasse omfatter særligt:
 halvforarbejdet træ til brug i byggeri, eksempelvis bjælker, planker og paneler;
 træfinér;
 glas til bygningsbrug, eksempelvis glasfliser, isolerende glas til bygningsbrug, armeret glas
og glastegl;
 glasgranulater til vejmarkering;
 granit, marmor, grus;
 terrakotta til brug som byggemateriale;
 tagbeklædning, ikke af metal, med indbyggede fotoceller;
 gravsten og gravplader, ikke af metal;
 statuer, buster og kunstgenstande af sten, cement eller marmor;
 brevkasser af murværk;
 geotekstiler;
 belægning i form af bygningsmaterialer;
 stilladser, ikke af metal;
 transportable bygninger eller konstruktioner, ikke af metal, eksempelvis akvarier,
volierer, slagstænger, vindfang, swimmingpools.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:













Konserveringspræparater, vandtætningspræparater til cement (kl. 1);
brandbeskyttende præparater (kl. 1);
trækonserveringsmidler (kl. 2);
olier til at lette forskalling til bygningsbrug (kl. 4);
brevkasser af metal (kl. 6), og ikke af metal eller murværk (kl. 20);
statuer, buster og kunstgenstande af uædle metaller (kl. 6) eller af ædle metaller (kl. 14),
af træ, voks, gips eller plastic (kl. 20) af porcelæn, keramik, lertøj, terrakotta eller glas
(kl. 21);
visse rør, ikke af metal, ikke til bygningsbrug, eksempelvis rør i form af dele til
sanitetsinstallationer (kl. 11), fleksible rør, rør og slanger, ikke af metal (kl. 17);
substanser til isolering af bygninger imod fugt (kl. 17);
glas til ruder til befordringsmidler (halvforarbejdet) (kl. 21);
fuglebure (kl. 21);
måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve (kl. 27);
råt og uafbarket tømmer (kl. 31).
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KLASSE 20
Møbler, spejle, billedrammer;
beholdere, ikke af metal, til opbevaring eller transport;
uforarbejdet og halvforarbejdet horn, ben, hvalben eller perlemor;
skaller og skjold;
merskum;
gult rav.
Vejledende bemærkninger
Klasse 20 omfatter hovedsageligt møbler og dele dertil såvel som visse varer fremstillet af træ, kork,
rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor, merskum og
erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic.
Denne klasse omfatter særligt:







møbler af metal, campingmøbler, geværstativer, udstillingsstativer til aviser;
rullegardiner og persienner til indendørs brug;
sengeudstyr eksempelvis madrasser, sengebunde og puder;
spejle, møbler og toiletspejle;
nummerplader, ikke af metal;
små genstande ikke af metal (isenkramvarer), eksempelvis, bolte, skruer, dyvler, møbelhjul,
kraver til fastgørelse af rør;
 brevkasser, ikke af metal og ikke af murværk.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 specialmøbler til laboratorier (kl. 9) eller til medicinsk brug (kl. 10);
 udendørs rullegardiner og persienner af metal (kl. 9), ikke af metal og ikke af tekstil (klasse
19), af tekstil (kl. 22);
 sengetøj og -tæpper, dyner og soveposer (kl. 24);
 visse spejle til specielle formål, eksempelvis spejle brugt i optiske varer (kl. 9) spejle brugt i
kirurgi eller til tandlægebrug (kl. 10) bakspejle (kl. 12), sigtespejle til skydevåben (kl. 13);
 visse varer fremstillet af træ, kork, rør, spanskrør, vidje, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller
og skjold, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller af plastic som
er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål eksempelvis perler til at fremstille
smykker (kl. 14), gulvbrædder af træ (19), kurve til husholdningsbrug (kl. 21), plastickopper
(21), stråmåtter (27).
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KLASSE 21
Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere;
køkkengrej og bordservice, undtagen gafler, knive og skeer;
kamme og svampe;
børster (undtagen malerbørster);
børstenbindermateriale;
redskaber til rengøringsformål;
uforarbejdet eller halvforarbejdet glas (undtagen bygningsglas);
glasvarer, porcelæn og keramik.
Vejledende bemærkninger
Klasse 21 omfatter hovedsageligt små, håndbetjente redskaber og apparater til husholdnings- og
køkkenbrug såvel som kosmetik- og toiletredskaber, glasvarer og visse varer lavet af porcelæn,
keramik, lertøj, terrakotta eller glas.
Denne klasse omfatter særligt:
 husholdnings- og køkkenredskaber, eksempelvis fluesmækkere, tøjklemmer, salatbestik,
dryppeskeer, proptrækkere, såvel som serveringsredskaber, eksempelvis sukkertænger, is
tænger, tærteskeer og serveringsøser;
 husholdnings-, køkken- og madlavningsbeholdere, eksempelvis vaser, flasker, sparebøsser,
spande, cocktailrystere, gryder og pander og ikke elektriske kedler og trykkogere;
 små håndbetjente køkkenapparater til hakning, maling, presning eller knusning, eksempelvis
hvidløgspressere, nøddeknækkere, mortere og stødere;
 stativer til fade og karafler;
 kosmetik- og toiletredskaber, eksempelvis elektriske og ikke elektriske kamme og tandbørster,
tandtråd, tåskillere af skum til brug ved pedicure, pudderkvaster, toilettasker med redskaber til
toiletbrug;
 haveartikler, eksempelvis handsker til havebrug, altankasser, vandkander, dyser til
vandslanger;
 akvarier, terrarier og vivarier til indendørs brug.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 midler til rengøring (kl. 3);
 beholdere af metal til opbevaring og transport af varer (kl. 6), ikke af metal (kl. 20);
 små apparater til hakning, maling, presning eller knusning som er drevet ved elektricitet (kl.
7);
 barberknive og barbermaskiner, hår- og negleklippere, elektriske og ikke elektriske, redskaber
til manicure og pedicure, eksempelvis manicuresæt, neglefile, neglebåndstænger (kl. 8);
 bordbestik (kl. 8) og håndbetjent skæreværktøj til køkkenbrug, eksempelvis grøntsagssnittere,
pizzaskærere, ostehøvle (kl. 8);
 lusekamme, tungeskrabere (kl. 10);
 elektriske koge- og stegeredskaber (kl. 11);
 toiletspejle (kl. 20);
 visse varer fremstillet af glas, porcelæn og keramik, der er klassificeret i henhold til
deres funktion eller formål, eksempelvis porcelæn
til tandproteser (kl. 5), brilleglas (kl.9), glasuld til isolering (kl. 17), fliser i
fajance (kl. 19), bygningsglas (kl. 19), glasfibre til tekstilfabrikation (kl. 22).
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KLASSE 22
Tovværk, reb, liner og snore;
net;
telte og presenninger;
markiser af tekstiler eller syntetiske materialer;
sejl;
sække til transport og opbevaring af materialer i store mængder;
polstringsmaterialer (dog ikke af papir, pap, gummi eller af plastic);
uforarbejdet tekstilfibermateriale og erstatningsstoffer herfor.
Vejledende bemærkninger
Klasse 22 omfatter hovedsageligt sejldug og andre materialer til fremstilling af sejl, tovværk,
polstrings, fyldnings- og stopningsmaterialer, samt rå tekstilfibermaterialer.
Denne klasse omfatter særligt:





snore og sejlgarn fremstillet af naturlige eller kunstige tekstilfibre, af papir og af plastic;
fiskenet, hængekøjer, rebstiger;
ikke-tilpassede overtræk til befordringsmidler;
visse sække og poser, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion eller formål, for
eksempel netposer til vasketøj, ligposer, postsække;
 sække af tekstil til emballering;
 animalske fibre og rå tekstilfibre, eksempelvis dyrehår, kokoner, jute, rå eller behandlet uld,
råsilke.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:





tove af metal;
strenge til musikinstrumenter (kl. 15) og til sportsketchere (kl. 28);
polstringsmaterialer af papir eller pap (kl. 16), gummi eller plastic (kl. 17);
visse net og tasker, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis,
sikkerhedsnet kl. 9), bagage net til køretøjer kl. 12), dragtposer til rejsebrug (kl. 18), hårnet
(kl. 26), golftasker kl. 28), net til sport kl. 28);
 poser til emballering, ikke af tekstil, som er klassificeret i henhold til det materiale, som de er
lavet af, eksempelvis poser til emballering af papir eller plast, af gummi (kl. 17), af læder (kl.
18).
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KLASSE 23
Garn og tråd til brug for tekstiler.
Vejledende bemærkninger
Klasse 23 omfatter hovedsageligt naturligt og syntetisk garn og tråd til brug for tekstiler
Denne klasse omfatter særligt:
 fiberglas, elastisk, gummi og plastik til brug for tekstiler;
 tråd til broderi, stopning og syning, inklusiv dem af metal;
 spundet silke, spundet bomuld, spundet uld.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 visse tråde til specialbrug, for eksempel identifikationstråde til elektriske kabler (kl. 9),
kirurgisk tråd (kl.10), tråd af ædle metaller i form af smykker (kl. 14);
 tråd, andre end til brug i tekstiler, som er klassificeret i henhold til det materiale, som de
er lavet af for eksempel tråd af metal til binding (kl. 6), og ikke af metal (kl. 22),
elastiktråd, tråd af gummi eller plastik (kl. 17), fiberglastråd (kl. 21).

KLASSE 24
Tekstil og erstatninger for tekstiler;
husholdningslinned;
gardiner af tekstil eller plastic.
Vejledende bemærkninger
Klasse 24 omfatter hovedsageligt stoffer og stofbetræk til brug i husholdningen.
Denne klasse omfatter særligt:
 linned til brug i husholdningen, eksempelvis sengetæpper, pyntestykker til hovedpuder,
håndklæder af tekstil;
 sengelinned af papir;
 soveposer, lagenposer til soveposer;
 myggenet.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:






elektrisk opvarmede tæpper til medicinsk brug (kl. 10), og ikke til medicinsk brug (kl. 11);
bordlinned af papir (kl. 16);
sikkerhedsforhæng af asbest (kl. 17), bambusgardiner og perlegardiner til dekoration (kl. 20);
hestedækkener (kl. 18);
visse tekstiler og vævede stoffer til special brug, eksempelvis stof til bogbinding (kl. 16),
isolerende stof (kl. 17), geotekstiler (kl. 19).
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KLASSE 25
Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
Vejledende bemærkninger
Klasse 24 omfatter hovedsageligt beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til
mennesker.
Denne klasse omfatter særligt:
 dele af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, for eksempel manchetter,
lommer, færdigsyet for, hæle og hælflikker, kasketskygger, hatteforme;
 beklædningsgenstande og fodtøj til sport, for eksempel skihandsker, ærmeløse
sportstrøjer, tøj til cyklister, judo- og karatedragter, fodboldsko, gymnastiksko,
skistøvler;
 karnevalskostumer;
 beklædning af papir, papirhatte til brug som beklædning;
 hagesmække, ikke af papir;
 pyntelommetørklæder;
 fodposer, ikke-elektrisk opvarmede.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 små metalgenstande til brug for skomageri, for eksempel skosøm og skodyveler af metal
(kl. 6) og ikke af metal (kl. 20), såvel som sy- og besætningstilbehør og lukkere til
beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, for eksempel spænder,
bæltespænder, lynlåse, bånd, hattebånd, pyntegenstande til hatte og sko (kl. 26);
 visse typer af beklædning, fodtøj og hovedbeklædning til speciel brug, for eksempel
beskyttelseshjelme, herunder dem til sport (kl. 9), tøj til beskyttelse mod ild (kl. 9),
beklædning specielt til operationsstuer (kl. 10), ortopædisk fodtøj (kl. 10), så vel som
beklædningsgenstande og fodtøj, der er afgørende for udøvelsen af visse sportsgrene, for
eksempel baseballhandsker, boksehandsker, skøjter, skøjtestøvler med skøjter
påmonteret (kl. 28);
 elektrisk opvarmede beklædningsgenstande (kl. 11);
 elektrisk opvarmede fodposer (kl. 11), køreposer tilpasset klapvogne og barnevogne (kl.
12);
 hagesmække af papir;
 lommetørklæder af papir (kl. 16) og af tekstilmateriale (kl. 24);
 beklædning til dyr (kl. 18);
 karnevalsmasker (kl. 28);
 dukketøj (kl. 28);
 festhatte af papir (kl. 28).
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KLASSE 26
Kniplinger, kantebånd og broderier og sy- og besætningsartikler, bånd og sløjfer;
knapper, hægter og maller;
knappenåle og synåle;
kunstige blomster;
hårpynt;
kunstigt hår.
Vejledende bemærkninger
Klasse 26 omfatter hovedsageligt artikler til brug ved syning af beklædningsgenstande, naturligt eller
syntetisk hår til at bære og til hårpynt, såvel som små dekorative genstande beregnet til at pynte en
række objekter, ikke indeholdt i andre klasser.
Denne klasse omfatter særligt:









parykker, toupéer, kunstigt skæg;
hårspænder, hårbånd;
bånd og sløjfer til gaveindpakning, ikke af papir;
hårnet;
spænder, lynlåse;
charms, andre end til smykker, nøgleringe eller nøglekæder;
kunstige juleguirlander og –kranse, herunder dem med indbygget lys;
visse artikler til at krølle hår, for eksempel elektriske og ikke-elektriske hårcurlere,
andre end håndredskaber, hårkrøllenåle, papillotter af papir.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 kunstige øjenvipper (kl. 3);
 hægter i form at små metalgenstande (kl. 6) eller ikke af metal (kl. 20), gardinkroge (kl.
20);
 visse specielle typer af nåle, for eksempel nåle til tatovering (kl. 10), nåle til kompasser til
geodætiske formål (kl. 9), nåle til medicinske formål (kl. 10), nåle til pumper til
oppustning af bolde til spil (kl. 28);
 håndredskaber til hårkrølning, for eksempel krøllejern, øjenvippecurlere (kl. 8);
 hårtransplantater (kl. 10);
 charms (smykkevedhæng), charms til nøgleringe eller nøglekæder (kl. 14);
 visse bånd og sløjfer, for eksempel bånd og sløjfer af papir, dog ikke sy- og
besætningsartikler eller hårpynt (kl. 16), vimpler til rytmisk gymnastik (kl. 28);
 garn og tråd til brug i tekstiler (kl. 23);
 juletræer af syntetisk materiale (kl. 28).
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KLASSE 27
Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve;
vægbeklædningsmaterialer, ikke af tekstil.
Vejledende bemærkninger
Klasse 27 omfatter hovedsageligt produkter bestemt til at dække i forvejen færdig-fremstillede
gulve og vægge.
Denne klasse omfatter særligt
 tæpper til automobiler;
 måtter i form af gulvbeklædninger, for eksempel bademåtter, dørmåtter,
gymnastikmåtter, yogamåtter;
 kunstige græsplæner;
 tapeter, herunder tekstiltapeter.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 gulve, gulvbelægninger og gulvfliser af metal (kl. 6) og ikke af metal (kl. 19),
gulvbrædder af træ (kl. 19);
 elektrisk opvarmede tæpper (kl. 11);
 geotekstiler (kl. 19);
 måtter til småbørnskravlegårde (kl. 20);
 vægdraperier af tekstil kl. 24).
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KLASSE 28
Spil og legetøj;
videospilapparater;
gymnastik- og sportsartikler;
juletræspynt.
Vejledende bemærkninger
Klasse 28 omfatter hovedsageligt legetøj, spilleapparater, sportsudstyr, underholdnings- og
festartikler, såvel som visser artikler til juletræer.
Denne klasse omfatter særligt:
 underholdnings- og spilleapparater, inklusiv controllere dertil;
 legetøjsartikler til spøg og skæmt og til fester eksempelvis karnevalsmasker, festhatte af papir,
konfetti, trækpropper og juleknallerter;
 jagtudstyr og fiskegrej, eksempelvis fiskestænger, fangenet til fiskere, lokkemidler,
lokkefløjter;
 udstyr til forskellige sportsgrene og spil.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 julelys (kl. 4), elektriske lys til juletræer (kl. 11), konfekturedekorationer og
chokoladedekorationer til juletræer (kl. 30);
 dykkerudstyr (kl. 9);
 sexlegetøj og – dukker (kl. 10);
 beklædning til gymnastik og sport (kl. 25);
 visse gymnastik- og sportsartikler, eksempelvis beskyttelseshjelme, beskyttelsesbriller og
tandbeskyttere til sport (kl. 9), sportslige skydevåben (kl. 13), gymnastikmåtter (kl. 27), såvel
som visse fiskeri- og jagtudstyr, eksempelvis jagtknive, harpuner (kl. 8), jagtskydevåben (kl.
13), fiskenet (kl. 22), der er klassificeret i henhold til andre funktioner eller formål.
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KLASSE 29
Kød, fisk, fjerkræ og vildt;
kødekstrakter;
konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager;
geléer, syltetøj, kompotter;
æg;
mælk, ost, smør, yoghurt og andre mælkeprodukter;
olier og fedtstoffer til næringsmidler.
Vejledende bemærkninger
Klasse 29 omfatter hovedsageligt næringsmidler af animalsk oprindelse såvel som grøntsager og
andre spiselige havebrugsprodukter som er tilberedt eller konserveret som næringsmidler.
Denne klasse omfatter særligt:





fødevarer baseret på kød, fisk, frugt eller grøntsager;
spiselige insekter;
mælkedrikke, overvejende bestående af mælk;
mælkeerstatninger, for eksempel mandelmælk, kokosmælk, jordnøddemælk, rismælk,
sojamælk;
 konserverede svampe;
 bælgfrugter og nødder tilberedt som næringsmiddel til mennesker;
 frø tilberedt som næringsmiddel til mennesker, ikke i form af krydderier eller smagsstoffer.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 olier og fedtstoffer, ikke til fødevare, for eksempel æteriske olier (kl. 3), industrielle olier
(kl. 4), amerikansk olie til medicinske formål (kl. 5);
 babymad (kl. 5);
 diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (kl. 5);
 kosttilskud (kl. 5);
 salatdressinger (kl. 30);
 forarbejdede frø til brug som krydderi (kl. 30);
 chokoladeovertrukne nødder (kl. 30);
 friske og uforarbejdede frugter, grøntsager, nødder og frø (kl. 31);
 næringsmidler til dyr (kl. 31);
 levende dyr (kl. 31);
 frø til plantning (kl. 31).
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KLASSE 30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning;
ris, pasta og nudler;
tapioka og sago;
mel og kornpræparater;
brød, kager og konfekturevarer;
chokolade;
iscreme, sorbetis og andre spiseis;
sukker, honning, sirup;
gær, bagepulver;
salt, krydderier, tørrede og konserverede urter;
eddike, kryddersaucer;
råis [frossen vand].
Vejledende bemærkninger
Klasse 30 omfatter hovedsageligt næringsmidler hidrørende fra planter og tilberedt til
menneskeføde, undtagen frugter og grøntsager, som er tilberedt eller konserveret som
næringsmidler, såvel som hjælpemidler til forbedring af næringsmidlers smag.
Denne klasse omfatter særligt:
 drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade eller te;
 kornprodukter tilberedt som næringsmiddel til mennesker, for eksempel havregryn,
majschips, afskallet byg, bulgur, müsli;
 pizzaer, tærter, sandwiches;
 chokoladeovertrukne nødder;
 smagsstoffer til drikke, andre end æteriske olier.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:











salt til industriel brug (kl. 1);
medicinske teer og diætetiske fødevarer og præparater til medicinsk brug (kl. 5);
babymad (kl. 5);
kosttilskud (kl. 5);
gær til farmaceutiske formål (kl. 5), gær til ernæring til dyr (kl. 31);
mælkedrikke med smag af kaffe, kakao, chokolade eller te (kl. 29);
supper, bouillon (kl. 29);
ubehandlet korn (kl. 31);
friske urter (kl. 31);
næringsmidler til dyr (kl. 31).
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KLASSE 31
Rå og ubearbejdede landbrugs-, havbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter;
rå og uforarbejdet korn, frø og såsæd;
friske frugter og grøntsager, friske urter;
naturlige planter og blomster;
løg, sædekorn og frø til plantning;
levende dyr;
næringsmidler og drikke til dyr;
malt.
Vejledende bemærkninger
Klasse 31 omfatter hovedsageligt produkter fra landbruget og havet, som ikke har været underkastet
nogen form for tilberedning til fortæring, levende dyr og planter såvel som næringsmidler til dyr.
Denne klasse omfatter særligt:









ubehandlet korn;
friske frugter og grøntsager, ligeledes efter vask eller voksbehandling;
planterester;
ubehandlede alger;
usavet træ;
befrugtede æg til rugning;
friske svampe og trøfler;
strøelse til dyr, eksempelvis aromatisk sand, sandbelagt papir til kæledyr.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:







kulturer af mikroorganismer og igler til medicinsk brug (kl. 5);
kosttilskud til dyr og medicinsk dyrefoder (kl. 5);
halvforarbejdet træ (kl. 19);
kunstig fiskemadding (kl. 28);
ris (kl. 30);
tobak (kl. 34).
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KLASSE 32
Øl;
ikke-alkoholholdige drikke;
mineralvande og kulsyreholdige vande;
frugtdrikke og frugtsaft;
saft og andre ikke- alkoholholdige præparater til fremstilling af drikke.
Vejledende bemærkninger
Klasse 32 omfatter hovedsageligt alkoholfri drikke samt øl.
Denne klasse omfatter særligt:






de-alkoholiserede drikke;
softdrinks;
ris- og sojabaserede drikke, undtagen mælkeerstatninger;
energidrikke, isotoniske drikke, proteinberigede sportsdrikke;
ikke- alkoholholdige essenser og frugtekstrakter til fremstilling af drikke

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 smagsstoffer til drikke i form af æteriske olier (kl. 3) eller andre end æteriske olier (kl.
30);
 diætetiske drikke tilpasset medicinske formål (kl. 5);
 mælkedrikke, overvejende bestående af mælk (kl. 29), milk shakes (kl. 29);
 citronsaft til brug som næringsmiddel (kl. 29);
 drikke på basis af kaffe, kakao, chokolade eller te (kl. 30);
 drikkevarer til dyr (kl. 31);
 alkoholholdige drikke, dog ikke øl (kl. 33).
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KLASSE 33
Alkoholholdige drikke, dog ikke øl;
alkoholholdige præparater til fremstilling af drikke.
Vejledende bemærkninger
Klasse 33 omfatter hovedsageligt alkoholholdige drikke, essenser og ekstrakter.
Denne klasse omfatter særligt:





vin, hedvin;
alkoholholdigt cider, pæremost;
spirituosa, likører;
alkoholholdige essenser, alkoholholdige frugtekstrakter, bittere

Denne klasse omfatter navnlig ikke:





medicinske drikke (kl. 5);
de-alkoholiserede drikke (kl. 32);
øl (kl. 32);
ikke- alkoholholdige blandinger brugt til fremstilling af alkoholholdige drikke, for
eksempel softdrinks, sodavand (kl. 32).
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KLASSE 34
Tobak og tobakserstatninger;
cigaretter og cigarer;
elektroniske cigaretter og fordampere til oral brug til rygere;
artikler for rygere;
tændstikker.
Vejledende bemærkninger
Klasse 34 omfatter hovedsageligt tobak og artikler til brug for rygning, såvel som visse
tilbehør og beholdere til brug herfor.
Denne klasse omfatter særligt:






tobakserstatning, ikke til medicinske formål;
smagsstoffer til e-cigaretter undtagen æteriske olier, fordampere til oral brug til rygere;
urter til rygning;
snustobak;
visse tilbehør og beholdere til brug for tobak og artikler til rygning, for eksempel
lightere til rygere, askebægre til rygere, tobakskrukker, snustobaksdåser, humidorer til
cigarer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5);
 batterier og opladere til elektroniske cigaretter (kl. 9);
 askebægre til biler (kl. 12).
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TJENESTEYDELSER

KLASSE 35
Annonce- og reklamevirksomhed;
forretningsledelse;
forretningsadministration;
varetagelse af kontoropgaver.
Vejledende bemærkninger
Klasse 35 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller organisationer med følgende
hovedformål:
(1) hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, eller
(2) hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle eller kommercielle virksomheder,
såvel som tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå
forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter
af varer og tjenesteydelser.
Denne klasse omfatter særligt:
 samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for – på en nem måde – at
overskue og købe disse varer. Disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros
salgssteder, gennem salgsautomater, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier,
f.eks. websider eller tv-shop programmer;
 tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller
systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller
statistiske data;
 tjenester udøvet af reklamebureauer, såsom distribution af reklamer direkte eller pr. post, eller
distribution af vareprøver. Denne klasse kan også vedrøre reklamevirksomhed vedrørende
andre tjenesteydelser, såsom sådanne vedrørende banklån eller radioreklame.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 tjenesteydelser, såsom ingeniørers vurderinger og rapporter, som ikke direkte vedrører driften
eller ledelsen af kommercielle eller industrielle virksomheder. (Se den alfabetiske liste).
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KLASSE 36
Forsikringsvirksomhed;
finansiel virksomhed;
valutarisk virksomhed;
ejendomsmæglervirksomhed.
Vejledende bemærkninger
Klasse 36 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, og
tjenester ydet i relation til forsikringsaftaler af enhver art.
Denne klasse omfatter særligt:
 følgende tjenester i relation til finansielle eller monetære anliggender;
 alle bankvirksomheders tjenesteydelser, eller tjenester ydet af institutioner i forbindelse
med banker, såsom valutamæglere eller clearingskontorer;
 tjenester ydet af andre kreditinstitutioner end banker, såsom kreditforeninger, private
finansieringsselskaber, långivere m.v.;
 tjenester ydet af investeringsselskaber og holdingselskaber;
 tjenester ydet af børs- og ejendomsmæglere;
 tjenester ydet i forbindelse med monitære anliggender attesteret af formueforvaltere;
 tjenester ydet i forbindelse med udstedelse af rejsechecks og kreditbreve;
 finansiering af leje- eller leasingkøb;
 tjenester ydet af ejendomsadministratorer, herunder udlejning, vurdering eller finansiering;
 tjenester vedrørende forsikringer, såsom tjenesteydelser ydet af forsikringsagenter eller –
mæglere, tjenester ydet til forsikringstagere og assurandørvirksomheder.
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KLASSE 37
Byggevirksomhed;
reparation;
installationsvirksomhed.
Vejledende bemærkninger
Klasse 37 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af entreprenører eller underentreprenører ved bygning
eller fremstilling af permanente bygninger, såvel som tjenester ydet af personer eller organisationer,
der påtager sig restaurering af genstande til disses oprindelige tilstand, eller påtager sig deres
konservering uden ændring af deres fysiske eller kemiske egenskaber.
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenesteydelser vedrørende opførelse af bygninger, konstruktion af veje, broer, dæmninger,
rørledninger såvel som tjenester ydet af foretagender, der har specialiseret sig inden for
byggefagene, såsom malere, blikkenslagere, varmeinstallatører (VVS-arbejde) eller
tagdækkere;
 tjenesteydelser i form af hjælp til byggefagene, såsom gennemsyn af bygningstegninger;
 tjenesteydelser bestående af skibsbygning;
 tjenesteydelser bestående af udlejning af værktøj eller bygningsmateriel;
 reparation, dvs. tjenester der bringer hvilken som helst genstand i en god tilstand efter slid,
skade, hel eller delvis ødelæggelse (restaurering af en eksisterende bygning eller af andre
genstande, som er blevet mangelfulde og som skal tilbageføres til den oprindelige tilstand);
 forskellige former for reparation af eksempelvis elektriske installationer, møbler, instrumenter,
værktøj m.v.;
 vedligeholdelse, for at bevare en genstand i sin oprindelige tilstand uden forandring af dens
egenskaber (med hensyn til forskellen mellem denne klasse og klasse 40 – se de vejledende
bemærkninger til klasse 40).
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 tjenesteydelser bestående af opbevaring af genstande, såsom beklædningsgenstande eller
befordringsmidler (kl. 39);
 tjenesteydelser vedrørende farvning af stof eller beklædningsgenstande (kl. 40).
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KLASSE 38
Telekommunikationsvirksomhed.
Vejledende bemærkninger
Klasse 38 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser, som sætter mindst én person i stand til at
kommunikere med en anden person via sensoriske midler. Sådanne tjenester omfatter følgende, der:
(1) tillader én person at tale med en anden,
(2) sender budskaber fra én person til en anden, og
(3) sætter én person i mundtlig eller visuel forbindelse med en anden (radio og fjernsyn).
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenesteydelser, der i det væsentligste består i spredning af radio- og fjernsynsprogrammer.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 radioreklamer (kl. 35);
 telemarketing (kl. 35).
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KLASSE 39
Transport;
pakning og opbevaring af varer;
arrangering af rejser.
Vejledende bemærkninger
Klasse 39 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende transport af personer, dyr eller varer fra
ét sted til et andet (via jernbaner, veje, vandet, luften eller gennem rørledninger), og tjenesteydelser,
der nødvendigvis er forbundne hermed, såvel som tjenesteydelser vedrørende opbevaring af varer på
lager eller i andre bygninger med det formål at bevare eller beskytte disse.
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenester ydet af selskaber, som driver stationer, broer, jernbanefærger og lignende, der
benyttes af transportørerne;
 tjenesteydelser vedrørende udlejning af transportmidler;
 tjenesteydelser vedrørende bugsering, lodsning, drift af havne og dokke samt bjærgning af
skibe og disses ladning;
 tjenesteydelser vedrørende emballering og pakning af gods før afsendelse;
 tjenesteydelser bestående af oplysning om rejser eller godstransport, dvs. information
vedrørende priser, køreplaner og transportmåder ydet af mæglere eller af turistbureauer;
 tjenesteydelser vedrørende inspektion af befordringsmidler eller af varer før transport.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 tjenesteydelser vedrørende reklame for transportvirksomheder, såsom uddeling af brochurer
og radioreklamer (kl. 35);
 tjenesteydelser vedrørende udstedelse af rejsechecks eller kreditbreve ydet af mæglere eller
rejseagenter (kl. 36);
 tjenesteydelser vedrørende forsikring (af gods, mod brand eller af liv) under transporten af
personer eller af gods (kl. 36);
 tjenesteydelser i form af vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler eller
vedligeholdelse eller reparation af genstande i forbindelse med transport af personer eller af
varer (kl. 37);
 tjenesteydelser vedrørende reservation af hotelværelser gennem rejsebureauer eller agenter (kl.
43).
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KLASSE 40
Behandling af materialer.
Vejledende bemærkninger
Klasse 40 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser (ikke indeholdt i andre klasser) i form af mekanisk
eller kemisk behandling eller omdannelse eller produktion af genstande eller af uorganiske eller
organiske substanser, herunder specialfremstilling på bestilling.
Til brug for klassificering anses produktionen eller fremstillingen af varer kun for at være en
tjenesteydelse i de tilfælde, hvor den udføres for en andens regning på deres ordre eller specifikation.
Hvis produktionen eller fremstillingen ikke bliver udført for at opfylde en ordre på varer, der opfylder
kundens specifikke behov, krav eller specifikationer, så anses det generelt som tilknyttet udbyderens
primære kommercielle aktivitet eller de varer, der udbydes.
Hvis stoffet eller genstanden bliver markedsført og solgt til tredjemand, af den, der har behandlet,
omdannet eller fremstillet det/den, så vil det normalt ikke betragtes som en tjenesteydelse.
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenesteydelser vedrørende omdannelse af en genstand eller et produkt og enhver proces, som
medfører en ændring i dens væsentlige egenskaber (eksempelvis farvning af en
beklædningsgenstand). Dvs. vedligeholdelse, som normalt henføres til klasse 37, vil være
omfattet af klasse 40, hvis den medfører en sådan forandring, eksempelvis ”forkromning af
kofangere eller støddæmpere til biler” – henføres til klasse 40;
 behandling af materiale, som vil finde sted under fremstillingen af et hvilket som helst produkt
eller en hvilken som helst genstand – bortset fra bygninger – eksempelvis tjenesteydelser, som
medfører en tilskæring, formning, polering eller slibning, eller som medfører belægning med
metal;
 specialfremstilling af varer på andres bestilling og specifikation (vær opmærksom på, at visse
kontorer kræver, at det er specificeret, hvilke varer der produceres), eksempelvis
specialfremstilling af biler.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 reparationsvirksomhed (kl. 37);
 visse tilpassede ydelser, eksempelvis specialmaling af biler(kl. 37).
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KLASSE 41
Uddannelsesvirksomhed;
undervisningsvirksomhed;
underholdningsvirksomhed;
sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
Vejledende bemærkninger
Klasse 41 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller af institutioner vedrørende den
intellektuelle udvikling af mennesker og dyr, såvel som tjenesteydelser, der har til formål at
underholde eller adsprede.
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenesteydelser bestående af alle former for uddannelse af personer eller træning af dyr;
 tjenesteydelser, hvis grundlæggende formål er at underholde, fornøje og adspredemennesker;
 udstilling for offentligheden af visuel kunst eller litteratur med henblik på kulturelle eller
uddannelsesmæssige formål.
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KLASSE 42
Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed;
industriel analyse og industriel forskning;
design og udvikling af computer hardware og computer software.
Vejledende bemærkninger
Klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i
relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. Sådanne ydelser udøves af
personer inden for faggrupperne kemikere, fysikere, ingeniører, computerprogrammører osv.
Denne klasse omfatter særligt:
 tjenester tilvejebragt af ingeniører og videnskabsmænd, som udfører evalueringer,
beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og
teknologiske område (inklusiv teknologisk rådgivning);
 computer- og teknologiske tjenesteydelser til sikring af computerdata og personlige og
finansielle oplysninger og til påvisning af uautoriseret adgang til data og information;
 videnskabelig forskning til medicinske formål.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:







forretningsundersøgelser og -evalueringer (kl. 35);
tekstbehandling og administration af computeriserede databaser (kl. 35);
finansielle og skattemæssige vurderinger (kl. 36);
minedrift og udvinding af olie (kl. 37);
installation og reparation af computere (hardware) (kl. 37);
tjenester udøvet af personer med professioner, såsom læger, dyrlæger, psykoanalytikere (kl.
44);
 medicinsk behandling (kl. 44);
 havearkitektur (kl. 44);
 juridisk virksomhed (kl. 45).
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KLASSE 43
Tilvejebringelse af mad og drikke;
midlertidig indkvartering.
Vejledende bemærkninger
Klasse 43 omfatter hovedsageligt ydelser udøvet af mennesker eller etablissementer, hvis formål er at
tilberede mad og drikke til indtagelse samt ydelser vedrørende fremskaffelse af kost og logi på
hoteller, i pensionater eller i andre etablissementer, der tilbyder midlertidig indkvartering.
Denne klasse omfatter særligt:
 værelsesreservation for rejsende, især gennem rejsebureauer eller mæglere;
 dyrepensionater.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:







udlejning af fast ejendom, såsom huse, lejligheder m.v. til permanent brug (kl. 36);
rejsearrangering (kl. 39);
konservering af mad og drikke (kl. 40);
diskoteker (kl. 41);
kostskoler (kl. 41);
rekonvalescent- og hvilehjem (kl. 44).
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KLASSE 44
Medicinske ydelser;
veterinærvirksomhed;
hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr;
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

Vejledende bemærkninger
Klasse 44 omfatter hovedsageligt medicinsk behandling, hygiejnisk pleje og skønhedspleje udøvet af
personer eller etablissementer til mennesker og dyr. Den omfatter også ydelser udøvet inden for
områderne landbrug, havbrug, havebrug og skovbrug.
Denne klasse omfatter særligt:
 medicinske undersøgelser relateret til behandling af mennesker (såsom røntgenundersøgelser
og blodprøvetagning);
 kunstig befrugtning;
 farmaceutisk rådgivning;
 dyreopdræt;
 ydelser vedrørende dyrkning af planter, såsom gartnerier;
 ydelser vedrørende blomsterkunst, såsom blomsterarrangementer såvel som havearkitektur.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:











udryddelse af skadedyr (undtagen for landbrug, havebrug og skovbrug) (kl. 37);
installation og reparation af vandingssystemer (kl. 37);
ambulancetransport (kl. 39);
slagtning af dyr og udstopning af dyr (kl. 40);
fældning og behandling af tømmer (kl. 40);
dyredressur (kl. 41);
helseklubber til fysisk træning (kl. 41);
videnskabelig forskning til medicinske formål (kl. 42);
dyrepensionater (kl. 43);
alderdomshjem (kl. 43).
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KLASSE 45
Juridisk virksomhed;
sikkerhedsmæssige ydelser til fysisk beskyttelse af materiel ejendom og mennesker;
personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.
Vejledende bemærkninger
Denne klasse omfatter særligt:
 ydelser tilvejebragt af jurister, juridiske assistenter og advokater til enkeltpersoner, grupper af
personer, organisationer og virksomheder;
 efterforskning og overvågning relateret til fysisk sikkerhed for personer og sikkerhed af
materiel ejendom;
 ydelser tilvejebragt til enkeltpersoner vedrørende sociale begivenheder, såsom ledsagelse af
personer, ægteskabsbureauer, begravelsesvirksomhed.
Denne klasse omfatter navnlig ikke:
 professionel bistand i form af direkte hjælp til virksomheders dispositioner eller funktioner
(kl. 35);
 ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed (kl. 36);
 ledsagelse af rejsende (kl. 39);
 sikkerhedstransport (kl. 39);
 ydelser bestående af al uddannelse af personer (kl. 41);
 optræden ved sangere og dansere (kl. 41);
 computerprogrammering til beskyttelse af software (kl. 42);
 rådgivning vedrørende computer- og internetsikkerhed og datakryptering (kl. 42);
 ydelser tilvejebragt af andre for at give medicinsk, hygiejnisk eller skønhedsmæssig
behandling til mennesker eller dyr (kl. 44);
 visse udlejningsydelser (konferér med den alfabetiske liste over tjenesteydelser og med punkt
(b) under generelle bemærkninger vedrørende klassifikationen af tjenesteydelser.
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