Niceklassificeringen (10:e utgåvan) – Klasslista med förklaringar

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR
VAROR
KLASS 1
Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk,
trädgårdsskötsel och skogsbruk;
obearbetade konsthartser, obearbetade plaster;
gödsel;
kemiska sammansättningar för eldsläckning;
kemiska preparat för härdning och lödning;
kemiska ämnen för konservering av livsmedel;
garvämnen;
bindemedel för industriell användning.

Förklaring
Klass 1 omfattar huvudsakligen kemiska produkter för industriella, vetenskapliga och
jordbruksändamål, inkluderande sådana som används för tillverkning av produkter i andra klasser.
Denna klass omfattar särskilt:
kompost;
salt för konservering, ej för livsmedel.
vissa tillsatser för livsmedelsindustrin (se alfabetiska listan)
Denna klass omfattar ej:
bearbetade naturhartser (klass 2);
kemiska produkter för användning inom medicinsk vetenskap (klass 5);
fungicider, herbicider och preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra (klass
5);
bindemedel för kontors- och hushållsändamål (klass 16);
salt för konservering av livsmedel (klass 30);
täckhalm (klass 31).
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KLASS 2
Målarfärger, fernissor och lacker;
rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä;
färgämnen;
betningsmedel;
obearbetade naturhartser;
metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.
Förklaring
Klass 2 omfattar huvudsakligen målarfärger, färgämnen och rostskyddsmedel.
Denna klass omfattar särskilt:
målarfärger, fernissor och lacker för industriella, hantverksmässiga och konstnärliga
ändamål;
färgmedel för kläder;
livsmedelsfärger och färgämnen för drycker.
Denna klass omfattar inte:
-

obearbetade konsthartser (klass 1);
blåelse för tvätt (klass 3);
kosmetiska färgämnen (klass 3);
färglådor (skolartiklar) (klass 16);
isolerfärger och fernissor (klass 17).

KLASS 3
Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt;
rengörings-, poler-, skur- och slipmedel;
tvål;
parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat;
tandpulver, -kräm och -pastor.

Förklaring
Klass 3 omfattar huvudsakligen rengöringsmedel och toalettpreparat.
Denna klass omfattar särskilt:
deodoranter för människor eller djur;
välluktande preparat för utrymmen;
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hygieniska preparat i form av toalettartiklar.
Denna klass omfattar ej:
kemiska rengöringsmedel för skorstenar (klass 1);
avfettningspreparat för användning i tillverkningsprocesser (klass 1);
luktborttagningsmedel, ej för människor eller djur (klass 5);
skärpstenar och brynstenar (handverktyg) (klass 8).

KLASS 4
Industriella oljor och fetter;
smörjmedel och -ämnen;
dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel;
bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel;
ljus och vekar för belysning.

Förklaring
Klass 4 omfattar huvudsakligen industriella oljor och fetter, bränslen och belysningsmedel.
Denna klass omfattar ej:
vissa speciella industriella oljor och fetter (se alfabetiska listan).

KLASS 5
Farmaceutiska och veterinära preparat;
hygieniska preparat för medicinska ändamål;
dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk,
spädbarnsmat;
dietiska tillskott för människor och djur;
plåster, förbandsmaterial;
tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor;
desinfektionsmedel;
preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra;
preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.
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Förklaring
Klass 5 omfattar huvudsakligen läkemedel och andra preparat för medicinska eller veterinära
ändamål.
Denna klass omfattar särskilt:
hygieniska preparat för personlig hygien, andra än toalettsaker;
blöjor för spädbarn och inkontinenta;
luktborttagningsmedel, ej för människor eller djur;
dietiska tillskott, avsedda som tillskott för en normal diet eller för en god hälsa:
måltidsersättningar, dietiska livsmedel och drycker, anpassade för medicinskt eller
veterinärt bruk;
cigaretter utan tobak, för medicinska ändamål.
Denna klass omfattar ej:
hygieniska preparat i form av toalettartiklar (klass 3);
deodoranter för människor eller djur (klass 3);
stödbandage (klass 10);
måltidsersättningar, dietiska livsmedel och drycker, ej anpassade för medicinskt eller
veterinärt bruk (klass 29, 30, 31, 32 eller 33);

KLASS 6
Oädla metaller och deras legeringar;
byggnadsmaterial av metall;
flyttbara byggnader (byggnationer) av metall;
material av metall för järnvägsspår;
icke-elektriska kablar och metalltrådar;
små smidesvaror av järn och metall;
rör av metall;
kassaskåp;
artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser;
malmer.

Förklaring
Klass 6 omfattar huvudsakligen obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller såväl som
enklare produkter därav.
Denna klass omfattar ej:
bauxit (klass 1);
kvicksilver, antimon, alkaliska metaller och alkaliska jordmetaller (klass 1);
metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratör, tryckare och konstnärer (klass 2).
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KLASS 7
Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon);
maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon);
jordbruksredskap (andra än handredskap);
äggkläckningsmaskiner;
försäljningsautomater.
Förklaring
Klass 7 omfattar huvudsakligen maskiner, maskinverktyg och motorer.
Denna klass omfattar särskilt:
delar av alla slags motorer;
elektriska rengöringsmaskiner och– apparater.
Denna klass omfattar ej:
vissa speciella maskiner och maskinverktyg (se alfabetiska listan);
handdrivna verktyg och handredskap (klass 8);
motorer för fordon (klass 12).

KLASS 8
Handdrivna verktyg och handredskap;
knivsmidesvaror,
bestick;
blanka vapen;
rakhyvlar och -apparater.

Förklaring
Klass 8 omfattar huvudsakligen handrivna verktyg och handredskap att användas som verktyg i
respektive yrke.
Denna klass omfattar särskilt:
knivsmidesvaror och bestick av ädelmetall;
elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner för personligt bruk.
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Denna klass omfattar ej:
vissa speciella verktyg och redskap (se alfabetiska listan);
maskinverktyg och motordrivna redskap (klass 7);
kirurgiska bestick (klass 10);
sidovapen utgörande skjutvapen (klass 13);
pappersknivar (klass 16);
fäktvapen (klass 28).

KLASS 9
Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning,
mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument;
apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller
kontrollering av elektricitet;
apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska
databärare; inspelningsbara minnesskivor;
CD-skivor, DVD:s och andra digitala inspelningsbara media;
mekanismer för myntstyrda apparater;
kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer;
mjukvaror;
eldsläckningsapparater.

Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
apparater och instrument för vetenskaplig forskning i laboratorier;
apparater och instrument för manövrering av fartyg, såsom apparater och instrument för
mätning och för överföring av order och kommandon;
gradskivor;
hålkortsmaskiner för kontor;
alla datorprogram och mjukvaror oavsett inspelningsmedia eller spridningssyftet, det
vill säga, mjukvaror inspelade på magnetisk media eller nedladdningsbara från ett
externt nätverk.
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Denna klass omfattar ej:
följande elektriska apparater och instrument:
(a) elektromekaniska köksapparater, såsom hushållsassistenter och mixrar för livsmedel,
fruktpressar, elektriska kaffekvarnar och vissa andra apparater och instrument drivna
med elektriska motorer (klass 7);
(b) anordningar för pumpning och påfyllning av bränsle (klass 7);
(c) elektriska rakapparater, hårklippningsmaskiner för personligt bruk och strykjärn
(klass 8);
(d) elektriska apparater för rumsuppvärmning, uppvärmning av vätskor, matlagning,
ventilation etc. (klass 11);
(e) elektriska tandborstar och kammar (klass 21);
ur och klockor samt andra tidmätningsinstrument (klass 14);
kontrollur (klass 14);
nöjesspel och spelapparater för användning tillsammans med extern skärm eller monitor
(klass 28).

KLASS 10
Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar,
ögon och tänder;
ortopediska artiklar,
suturmaterial.

Förklaring
Klass 10 omfattar huvudsakligen medicinska apparater, instrument och artiklar.
Denna klass omfattar särskilt:
specialmöbler för medicinskt bruk;
hygieniska gummiartiklar (se alfabetiska listan);
stödbandage.
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KLASS 11
Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation,
vattenförsörjning och sanitära ändamål.

Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
luftkonditioneringsapparatur;
sängvärmare, varmvattenflaskor och värmekrus, elektriska eller icke-elektriska;
elektriskt uppvärmda dynor och filtar, ej för medicinska ändamål;
elektriska vattenkokare;
elektriska kokkärl.
Denna klass omfattar ej:
ångproducerande apparatur (delar av maskiner) (klass 7);
elektriskt uppvärmda kläder (klass 9).

KLASS 12
Fordon och farkoster;
fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
motorer för landfordon;
kopplingar och transmissionsdelar för landfordon;
luftkuddefordon.
Denna klass omfattar ej:
vissa delar av fordon (se alfabetiska listan);
rälsbyggnadsmaterial av metall för järnvägar (klass 6);
motorer, kopplingar och transmissionsdelar, ej för landfordon (klass 7);
delar av motorer (av alla slag) (klass 7).
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KLASS 13
Eldvapen;
ammunition och projektiler;
sprängämnen;
fyrverkeripjäser.

Förklaring
Klass 13 omfattar huvudsakligen skjutvapen och pyrotekniska produkter.
Denna klass omfattar ej:
tändstickor (klass 34).

KLASS 14
Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i
andra klasser;
smycken, ädelstenar;
ur och tidmätningsinstrument.
Förklaring
Klass 14 omfattar huvudsakligen ädla metaller, varor av ädla metaller ej ingående i andra klasser och,
generellt juvelerarvaror, klockor och ur.
Denna klass omfattar särskilt:
juvelerarvaror (exempelvis bijouterier och juvelerarvaror av ädelmetall och ädelstenar);
manschettknappar och slipsnålar.
Denna klass omfattar ej:
vissa varor av ädelmetaller (som klassificeras efter funktion eller ändamål), exempelvis
metaller i folie- eller pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer (klass
2);
tandfyllningsmaterial av guld (klass 5);
knivsmidesvaror och bestick (klass 8);
elektriska kontakter (klass 9);
pennspetsar av guld (klass 16);
tekannor (klass 21);
guld- och silverbroderier (klass 26);
cigarraskar (klass 34);
konstföremål som inte är av ädelmetaller (klassificeras efter det material de består av).
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KLASS 15
Musikinstrument
Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
mekaniska pianon och deras tillbehör;
speldosor;
elektriska och elektroniska musikinstrument.
Denna klass omfattar ej:
apparater för upptagning, sändning, förstärkning och återgivning av ljud (klass 9).

KLASS 16
Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser;
trycksaker;
bokbindningsmaterial;
fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);
klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål;
konstnärsmaterial;
målarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler);
instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser);
trycktyper;
klichéer.

Förklaring
Klass 16 omfattar huvudsakligen papper, varor tillverkade av detta material och
kontorsförnödenheter.
Denna klass omfattar särskilt:
pappersknivar;
dupliceringsapparater;
plastark, säckar och påsar för emballering och paketering.
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Denna klass omfattar ej:
vissa varor tillverkade av papper och kartong (se alfabetiska listan);
målarfärger (klass 2);
handverktyg för konstnärer exempelvis spatlar, skulptörmejslar (klass 8).

KLASS 17
Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i
andra klasser;
plast i halvfabrikat;
tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial;
flexibla ledningar och rör, ej av metall.

Förklaring
Klass 17 omfattar huvudsakligen elektriska, termiska och akustiska isoleringsmaterial samt
plaster för användning i tillverkningsprocesser i form av ark, block och stänger.
Denna klass omfattar särskilt:
gummimaterial för regummering av däck;
vadderings- och stoppningsmaterial av gummi eller plats;
länsor för avgränsning och uppsamling av föroreningar.

KLASS 18
Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser;
djurhudar och pälsskinn;
koffertar och resväskor;
paraplyer och parasoller;
promenadkäppar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror.

Förklaring
Klass 18 omfattar huvudsakligen läder, läderimitationer, resgods ej ingående i andra klasser och
sadelmakerivaror.
Denna klass omfattar ej:
kläder, fotbeklädnader, huvudbonader (se alfabetiska listan).
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KLASS 19
Byggnadsmaterial (ej av metall);
styva rör (ej av metall) för byggnation;
asfalt, tjära och bitumen;
flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall;
monument, ej av metall.

Förklaring
Klass 19 omfattar huvudsakligen icke-metalliska byggnadsmaterial.
Denna klass omfattar särskilt:
trävaror i halvfabrikat (exempelvis bjälkar, plankor, paneler);
faner;
byggnadsglas (exempelvis golvplattor, takpannor av glas);
glasgranulat för vägmarkering;
murade brevlådor.
Denna klass omfattar ej:
konserveringsmedel och impregneringsmedel för cement (klass 1);
eldskyddspreparat (klass 1).

KLASS 20
Möbler, speglar, tavelramar;
varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben,
snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast.
Förklaring
Klass 20 omfattar huvudsakligen möbler och deras delar samt varor av plats, ej ingående i andra
klasser.
Denna klass omfattar särskilt:
metallmöbler och möbler för camping;
sängkläder (exempelvis madrasser, resårmadrasser, kuddar);
speglar (möbler) och toalettspeglar;
registreringsnummerskyltar ej av metall;
brevlådor ej av metall eller murade.
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Denna klass omfattar ej:
vissa speciella speglar, klassificerade efter funktionella ändamål (se alfabetiska listan);
specialmöbler för laboratorier (klass 9);
specialmöbler för medicinska ändamål (klass 10);
sänglinne (klass 24);
täcken (klass 24).

KLASS 21
Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd;
kammar och tvättsvampar;
borstar (ej målarpenslar);
borstmakerimaterial;
artiklar för rengöringsändamål;
stålull;
obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas);
varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

Förklaring
Klass 21 omfattar huvudsakligen små handredskap och apparater för hushålls-, köks- och
toalettändamål, glasvaror och porslinsartiklar.
Denna klass omfattar särskilt:
redskap och behållare för hushålls- och köksändamål, exempelvis köksredskap, hinkar,
grytor av järn, aluminium, plast och andra material, små handdrivna redskap för
malning eller pressning;
elektriska kammar;
elektriska tandborstar;
diskställ och karaffställ.
Denna klass omfattar ej:
vissa varor tillverkade av glas, porslin och keramik (se alfabetiska listan);
rengöringspreparat, tvål etc. (klass 3);
små redskap för malning eller pressning som är elektriskt drivna (klass 7);
rakapparater och rakhyvlar, hårklippningsmaskiner (handredskap), redskap och tillbehör
av metall för manikyr och pedikyr (klass 8);
kokkärl, elektriska (klass 11);
toalettspeglar (klass 20).
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KLASS 22
Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra
klasser);
stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast);
obearbetat fibröst textilmaterial.

Förklaring
Klass 22 omfattar huvudsakligen repslageri-, segelmakerivaror, vadderings- och stoppningsmaterial samt obearbetade fibrösa textilmaterial.
Denna klass omfattar särskilt:
rep, snören och linor av naturliga eller konstgjorda textilfibrer, papper eller
plastmaterial.
Denna klass omfattar ej:
vissa nät, säckar och påsar (se alfabetiska listan);
strängar för musikinstrument (klass 15).

KLASS 23
Garn och tråd för textil användning.

KLASS 24
Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser;
sängkläder;
bordsdukar.
Förklaring
Klass 24 omfattar huvudsakligen textilier (metervaror) och överdrag av textil för hushållsbruk.
Denna klass omfattar särskilt:
sänglinne av papper.
Denna klass omfattar ej:
vissa speciella textilier (se alfabetiska listan);
elektriskt uppvärmda filtar för medicinska ändamål (klass 10) och ej för medicinska
ändamål (klass 11);
bordslinne av papper (klass 16);
hästtäcken (klass 18).
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KLASS 25
Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
Förklaring
Denna klass omfattar ej:
vissa kläder och fotbeklädnader för specialändamål (se alfabetiska listan).

KLASS 26
Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror;
knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor;
konstgjorda blommor.

Förklaring
Klass 26 omfattar huvudsakligen skrädderiartiklar.
Denna klass omfattar särskilt:
dragkedjor och blixtlås.
Denna klass omfattar ej:
vissa speciella typer av hakar (se alfabetiska listan);
vissa speciella typer av nålar (se alfabetiska listan);
garn och tråd för textil användning (klass 23).

KLASS 27
Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar;
tapeter (ej av textil).

Förklaring
Klass 27 omfattar huvudsakligen produkter för beklädnad av färdiga golv och väggar.
Denna klass omfattar ej:
-

trägolv (klass 19).
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KLASS 28
Spel och leksaker;
gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser;
julgransprydnader.

Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
nöjesspel och spelapparater för användning tillsammans med extern skärm eller
monitor;
fiskeredskap;
utrustning för olika sporter, idrotter, spel och lekar.
Denna klass omfattar ej:
julgransljus (klass 4);
dykarutrustning (klass 9);
elektrisk julgransbelysning (klass 11);
fisknät (klass 22);
kläder (med undantag av handskar) för gymnastik, sport och idrott (klass 25);
konfekt och prydnader av choklad för julgranar (klass 30).

KLASS 29
Kött, fisk, fjäderfä och vilt;
köttextrakt;
konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker;
geléer, sylter, fruktkompotter;
ägg, mjölk och mjölkprodukter;
ätliga oljor och fetter.
Förklaring
Klass 29 omfattar huvudsakligen livsmedel av animaliskt ursprung, även grönsaker och andra
ätbara trädgårdsprodukter, vilka är förberedda för förtäring och konservering.
Denna klass omfattar särskilt:
mjölkdrycker (där mjölk överväger).
Denna klass omfattar ej:
vissa livsmedel från växtvärlden (se alfabetiska listan);
spädbarnsmat (klass 5);
dietiska livsmedel och substanser anpassade för medicinskt bruk (klass 5);
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-

dietiska tillskott (klass 5);
salladsdressingar (klass 30);
värpägg (klass 31);
livsmedel för djur (klass 31);
levande djur (klass 31).

KLASS 30
Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar;
ris;
tapioka och sagogryn;
mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål;
bröd, konditorivaror och godsaker;
glass;
socker, honung, sirap;
jäst, bakpulver;
salt;
senap;
vinäger, såser (smaktillsatser);
kryddor;
is.

Förklaring
Klass 30 omfattar huvudsakligen livsmedel från växtriket, vilka är förberedda för förtäring eller
konservering, även tillsatser för smakförbättring av mat.
Denna klass omfattar särskilt:
drycker baserade på kaffe, kakao, choklad eller te;
spannmål beredda för mänsklig konsumtion (exempelvis havreflingor och flingor
tillverkade av andra spannmål).
Denna klass omfattar ej:
vissa livsmedel från växtriket (se alfabetiska listan);
salt för konservering, ej för livsmedel (klass 1);
medicinaltéer och dietiska livsmedel och substanser anpassade för medicinskt bruk
(klass 5);
spädbarnsmat (klass 5);
dietiska tillskott (klass 5);
obearbetat spannmål (klass 31);
livsmedel för djur (klass 31).
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KLASS 31
Spannmål och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående i andra klasser;
levande djur;
färska frukter och grönsaker;
fröer och utsäden;
levande plantor, växter och blommor;
djurfoder;
malt.
Förklaring
Klass 31 omfattar huvudsakligen produkter från växtriket, ej beredda för konsumtion, levande
djur och växter samt livsmedel för djur.
Denna klass omfattar särskilt:
obearbetat trä;
obearbetat spannmål;
värpägg;
mollusker och skaldjur (levande).
Denna klass omfattar ej:
kulturer av mikroorganismer och blodiglar för medicinska ändamål (klass 5);
dietiska tillskott för djur (klass 5);
trävaror i halvfabrikat (klass 19);
konstgjorda beten och agn (klass 28);
ris (klass 30);
tobak (klass 34).

KLASS 32
Öl;
mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer;
safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.
Förklaring
Klass 32 omfattar huvudsakligen icke alkoholhaltiga drycker och öl.
Denna klass omfattar särskilt:
alkoholfria drycker.
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Denna klass omfattar ej:
drycker för medicinska ändamål (klass 5);
mjölkdrycker (där mjölk överväger) (klass 29);
drycker baserade på kaffe, kakao, choklad eller te (klass 30).

KLASS 33
Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
Förklaring
Denna klass omfattar ej:
medicinaldrycker (klass 5);
alkoholfria drycker (klass 32).

KLASS 34
Tobak;
artiklar för rökare;
tändstickor.

Förklaring
Denna klass omfattar särskilt:
tobaksersättningar (ej för medicinska ändamål).
Denna klass omfattar ej:
cigaretter utan tobak för medicinska ändamål (klass 5).
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TJÄNSTER
KLASS 35
Annons- och reklamverksamhet;
företagsledning;
företagsadministration;
kontorstjänster.

Förklaring
Klass 35 omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller organisationer vars främsta
syfte är att:
(1)
(2)

ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag, eller
ge hjälp vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i
ett industriellt eller kommersiellt företag.,
men även tjänster utförda av reklamföretag huvudsakligen i form av åtaganden avseende
information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via alla slags media och gällande
alla slags varor och tjänster.
Denna klass omfattar särskilt:
sammanställande av ett varusortiment, för annans räkning (med undantag av transport
därav), för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna; sådana
tjänster kan tillhandahållas via detaljhandel, partihandel, via postorderkataloger eller via
elektroniska media t ex. via webbsajter eller shoppingprogram via television;
tjänster bestående av registrering, återgivning, utarbetande, inmatning och
sammanställning eller systematisering av skriftliga meddelanden, redogörelser och
registeruppgifter även bearbetning eller inmatning och sammanställning av matematiska
eller statistiska data;
reklambyråtjänster och tjänster som distribution av tryckt reklammaterial (direkt eller
per post) eller distribution av varuprover. Denna klass kan även omfatta reklam i
samband med andra tjänster exempelvis banklåneverksamhet och radioreklam.
Denna klass omfattar ej:
tjänster såsom utvärderingar och rapporter av tekniker, som inte direkt refererar till
ledningen eller driften av verksamheten hos ett kommersiellt eller industriellt företag (se
alfabetiska listan);
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KLASS 36
Försäkringsverksamhet;
finansiella tjänster;
monetära tjänster;
fastighetsmäkleri.

Förklaring
Klass 36 omfattar huvudsakligen tjänster utförda inom finansiella och monetära verksamheter
samt tjänster utförda i samband med alla slags försäkringsavtal.
Denna klass omfattar särskilt:
tjänster avseende finansiella och monetära verksamheter nämligen;
(a) tjänster utförda av banker eller av inrättningar som har anknytningar till dem såsom
växelmäklare eller clearing/avräkningstjänster;
(b) tjänster utförda av kreditinstitut, som inte är banker, såsom kooperativa
kreditkassor, enskilda finansbolag, låneförmedlingar etc.;
(c) holdingbolagstjänster avseende förvaltning av investeringsfonder;
(d) mäklartjänster avseende aktier och fastigheter;
(e) tjänster utförda av förvaltare i samband med monetära tjänster;
(f) tjänster i samband med utställandet av resecheckar och kredit;
tjänster avseende hyrköpsfinansiering;
tjänster avseende administrering av fastigheter dvs uthyrning, värdering eller
finansiering;
tjänster avseende försäkringar såsom tjänster utförda av försäkringsombud eller –
mäklare, tjänster utförda åt försäkringstagare samt försäkringsgaranttjänster

KLASS 37
Uppförande/anläggande av byggnationer;
reparation/underhåll;
installationstjänster.

Förklaring
Klass 37 omfattar huvudsakligen tjänster utförda av entreprenörer eller underentreprenörer vid
konstruktion eller uppförande av byggnader, samt tjänster utförda av personer eller företag som
återställer objekt i ursprungligt skick eller bevarar dem utan att ändra deras fysiska eller kemiska
egenskaper.
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Denna klass omfattar särskilt:
tjänster i samband med uppförande av byggnader, väg-, bro-, damm- och
kraftledningsbyggen samt tjänster avseende åtaganden av specialister inom
byggnadsområdet såsom målare, rörmokare, värmeinstallatörer eller takläggare;
tjänster knutna till byggnadsverksamhet såsom inspektion av byggnadsprojekt;
skeppsbyggnadstjänster;
uthyrningstjänster avseende verktyg och byggnadsmaterial;
reparationstjänster nämligen tjänster för återställande av objekt i gott skick efter
nötning, skada, förfall eller partiell förstörelse (restaurering av existerande byggnader
eller andra objekt som blivit defekta och ska återställas i ursprungligt skick);
reparationstjänster av skilda slag exempelvis inom det elektriska området eller avseende
möbler, instrument, redskap, verktyg;
underhållstjänster för att bevara ett objekt i ursprungligt skick utan att ändra någon av
dess egenskaper (beträffande gränsdragningar mellan denna klass och klass 40, se
förklaringarna till klass 40).
Denna klass omfattar ej:
tjänster bestående av magasinering av varor såsom kläder eller fordon (klass 39);
tjänster i samband med färgning av tyg eller kläder (klass 40).

KLASS 38
Telekommunikationer

Förklaring
Klass 38 omfattar huvudsakligen tjänster som tillåter kommunikation mellan åtminstone en
person och en annan genom hörsel- och synintryck. Häri inkluderas sådana tjänster som:
(1) tillåter en person att tala med en annan;
(2) avser sändning av meddelanden från en person till en annan, och
(3) sätter en person i muntlig eller visuell förbindelse med en annan (radio och television).
Denna klass omfattar särskilt:
tjänster som huvudsakligen består av sändning av radio- eller televisionsprogram.
Denna klass omfattar ej:
tjänster avseende radioreklam (klass 35);
telefonförsäljningstjänster (telemarketing) (klass 35).
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KLASS 39
Transport;
emballering/paketering och förvaring av gods;
anordnande av resor.

Förklaring
Klass 39 omfattar huvudsakligen tjänster avseende transport av personer, djur eller varor från en
plats till en annan (med järnväg, på väg, på vatten, i luften eller via pipeline) samt tjänster som är
nödvändigt knutna till sådana transporter, såväl som tjänster i samband med lagring av varor i magasin
eller andra lokaler för förvaring eller bevakning.
Denna klass omfattar särskilt:
tjänster utförda av företag som driver stationer, broar, järnvägar, färjor etc., vilka
används av transportörer;
tjänster knutna till uthyrning av transportfordon;
tjänster knutna till bogsering till sjöss, lossning, hamnars och hamnanläggningars
verksamhet samt bärgning av förlista fartyg och deras last;
tjänster knutna till paketering av varor före avsändning;
tjänster bestående av information om resor eller varutransporter genom mäklare eller
turistbyråer samt information avseende taxor, tidtabeller och transportsätt;
tjänster avseende fordons- eller varuinspektion före transport.
Denna klass omfattar ej:
tjänster avseende reklam för transportverksamhet såsom utskick av tryckt
reklammaterial eller radioreklam (klass 35);
tjänster avseende utställandet av resecheckar eller kreditbrev genom mäklare eller
resebyråer (klass 36);
tjänster avseende försäkringar (företags-, brand- eller liv-) vid transport av personer
eller varor (klass 36);
tjänster lämnade genom underhåll och reparation av fordon, och inte heller underhåll
eller reparation av objekt knutna till transport av personer eller varor (klass 37);
tjänster avseende bokning av hotellrum genom resebyråer eller mäklare (klass 43);
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KLASS 40
Behandling av ämnen och material.
Förklaring
Klass 40 omfattar huvudsakligen tjänster, ej ingående i andra klasser, bestående av mekanisk
eller kemisk bearbetning eller förändring av föremål eller av oorganiska eller organiska ämnen.
Vad gäller klassificering, betraktas ett märke som ett varumärke endast i de fall där
bearbetningen eller förändringen utförs för en annan persons räkning. Ett märke betraktas som ett
varumärke för varor i alla de fall där ämnet eller föremålet saluförs av personen som har bearbetat eller
förändrat det.
Denna klass omfattar särskilt:
tjänster i samband med förändring av ett föremål eller ämne och all annan
bearbetning/behandling som innebär en ändring av deras grundläggande egenskaper
(exempelvis färgning av kläder); följaktligen inkluderas underhållstjänster i klass 40 om
de medför en sådan förändring (exempelvis förkromning av stötfångare), fastän de
vanligen tillhör klass 37;
tjänster avseende materialbehandling som kan förekomma vid tillverkning av alla slags
ämnen eller föremål andra än byggnader; exempelvis tjänster som innefattar
tillhuggning, skärning, klippning, utformning, polering genom slipning eller
metallbeläggning.
Denna klass omfattar ej:
reparationstjänster (klass 37).

KLASS 41
Undervisning/utbildning;
anordnande av handledning/instruktion;
underhållning;
sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.
Förklaring
Klass 41 omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller institutioner med syfte att
utveckla människors eller djurs mentala förmåga samt tjänster som avser att roa, underhålla eller fånga
uppmärksamhet.
Denna klass omfattar särskilt:
tjänster avseende all form av utbildning av människor eller av djurdressyr;
tjänster vars främsta mål är att underhålla, roa eller förströ;
presentationer av visuellt arbete eller litteratur för allmänheten i kulturellt eller
utbildningssyfte.
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KLASS 42
Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill;
industriella analyser och forskningstjänster;
design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

Förklaring
Klass 42 inkluderar huvudsakligen tjänster utförda av personer, individuellt eller kollektivt, som
kan hänföras till teoretiska och praktiska aspekter av komplexa områden; sådana tjänster utförs av
yrkesgrupper såsom kemister, fysiker, ingenjörer, datorprogrammerare etc.
Denna klass omfattar särskilt;
ingenjörstjänster avseende utvärdering, värdering, beräkning, forskning och
rapportering inom vetenskap och teknologi;
vetenskapliga forskningstjänster för medicinska ändamål.
Denna klass omfattar ej;
företagsforskning och -utvärdering (klass 35);
tjänster avseende ordbehandling och databashantering (klass 35);
finansiella utvärderingar och skattevärderingar (klass 36);
gruvdrift och oljeutvinning (klass 37);
installations- och reparationstjänster avseende datorhårdvara (klass 37);
tjänster utförda av yrkesgrupper som läkare, veterinärer, psykoanalytiker (klass 44)
medicinska tjänster (klass 44);
trädgårdsdesign (klass 44);
juridiska tjänster (klass 45).

KLASS 43
Utskänkning av mat och dryck;
upplåtande av tillfälligt boende.
Förklaring
Klass 43 omfattar i huvudsak tjänster utförda av personer eller organisationer vars syfte är att
förbereda mat och dryck för konsumtion och tjänster utförda för att uppbringa sängar och logi i hotell,
pensionat eller andra inrättningar som tillhandahåller tillfälligt boende.
Denna klass omfattar särskilt:
bokningstjänster för resenärers boende, speciellt genom resebyråer eller förmedlare;
djurpensionat.
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Denna klass omfattar ej:
-

hyrningstjänster av fastigheter som hus, lägenheter etc. för permanent boende (klass 36);
arrangerande av resor med hjälp av resebyråer (klass 39);
konservering av mat och dryck (klass 40);
diskotektjänster (klass 41);
internatskolor (klass 41);
vilo- och konvalenscenthem (klass 44).

KLASS 44
Medicinska tjänster;
veterinära tjänster;
hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur;
tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk.
Förklaring
Klass 44 omfattar huvudsakligen medicinsk vård, hygienisk och skönhetsvård utförd av
personer eller organisationer för människor och djur; samt tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och
skogsbruk.
Denna klass omfattar särskilt:
medicinska analystjänster relaterad till vård av personer (som röntgenbehandling och
blodprovstagning);
konstgjorda befruktningstjänster;
farmaceutisk rådgivning;
djuruppfödning;
tjänster relaterad till växter som trädgårdsskötsel/trädgårdsodling;
tjänster relaterad till floristisk konst som blomkompositioner/arrangemang och
trädgårdsdesign.
Denna klass omfattar ej:
utrotning av skadedjur (andra än för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk) (klass 37);
installationer och reparationstjänster för bevattningssystem (klass 37);
ambulanstransporter (klass 39);
slakteritjänster och uppstoppning av djur (klass 40);
träavverknings- och hanteringstjänster (klass 40);
djurträningstjänster (klass 41);
hälsoklubbar för fysiska övningar (klass 41);
vetenskapliga forskningstjänster för medicinska ändamål (klass 42);
djurpensionat (klass 43);
ålderdomshem (klass 43).
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KLASS 45
Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala
tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.
Förklaring
Denna klass omfattar särskilt;
tjänster utförda av jurister/advokater gentemot individer, grupper av individer,
organisationer och företag;
undersökningar och bevakningstjänster avseende säkerhet av personer och egendom;
tjänster tillhandahållna till individer i samband med sociala tillställningar, som
eskorteringstjänster (dock ej guidningstjänster), äktenskapsförmedlingar och
begravningstjänster.
Denna klass omfattar ej;
professionella tjänster som ger direkt hjälp vid drift eller ledning av kommersiella
företag (klass 35);
tjänster relaterad till finansiella och monetära verksamheter och andra tjänster angående
försäkring (klass 36);
eskort av resenärer (klass 39);
säkerhetstransporter (klass 39);
tjänster inkluderande all form av utbildning av personer (klass 41);
uppträdanden av sångare och dansare (klass 41);
datortjänster för att skydda mjukvaror (klass 42);
tjänster tillhandahållna av andra för att ge medicinsk, hygienisk och skönhetsvård för
människor och djur (klass 44);
vissa uthyrningstjänster (sök i den alfabetiska listan av tjänster och allmänna
anmärkningar (b) angående klassificering av tjänster).
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