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REGISTRERTE VAREMERKER

Registrerte varemerker jf varemerkeloven § 20

I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven §
21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen.

(111) Reg.nr.: 203739 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003723 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

SAHARAS
(730) Innehaver: Flex Food ApS, Maren Turis Gade 10,
DK-9000 Aalborg, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Bar-snacks; snacksprodukter inneholdende
nøtter; kokte, konserverte, tørrede og behandlede nøtter.

(300) Prioritet:
GB, 1999.10.27, 2212625

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205580 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199901889 (220) Inn dato: 1999.02.22

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Gratisavisen AS, Postboks 1178
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Sørlie
Wilhelmsen ANS v/Kristin Zach, Akersgaten 32, 0180
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til

bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer; tidsskrifter, bøker og aviser.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
kontortjenester, formidling av avisabonnementer.
KL. 39: Avisutlevering, utdeling av brosjyrer og annen
reklame.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utgivelse av aviser, tidsskrifter og bøker,
brevskoler, utlån av bøker, tidsskrifter og aviser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205955 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19956963 (220) Inn dato: 1995.11.07

(540)

GLOBALONE
(730) Innehaver: Global One Communications Holding
BV, Amsterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr, dertil relatert
datamaskinutstyr og elektroniske varer (ikke opptatt i
andre klasser), kabelanlegg; deler og komponenter dertil
(ikke opptatt i andre klasser).
KL. 16: Trykksaker, bøker og formularer, alle relatert til
telekommunikasjon.
KL. 36: Finansielle tjenester; kredittkort-tjenester,
debiteringskort-tjenester.
KL. 37: Reparasjon og installasjon av
telekommunikasjonsutstyr og relaterte apparater.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205956 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19968149 (220) Inn dato: 1996.12.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007
Market Street, Wilmington, DE 19898, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio-visuelle undervisningsapparater, innspilte
audio- og videobånd og -kassetter, computer software.
KL. 16: Trykksaker, bøker, manualer.
KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse, konsulentvirksomhet vedrørende
personalspørsmål; sikkerhetstjenester, prosess-
sikkerhetstjenester; miljøtjenester.
KL. 41: Utdannelses- og instruksjonstjenester;
arrangering og ledelse av seminarer; arrangering og
ledelse av seminarer, spesielt seminarer vedrørende
sikkerhet, miljø, prosess-sikkerhet og vedrørende
kvalitetssertifisering; arrangering og ledelse av
førstehjelpskurser; øyeblikkelig hjelp og
katastrofetrening; sikkerhetstrening; publikasjoner av
bøker og trykksaker.
KL. 42: Sikkerhetstjenester; prosess-sikkerhetstjenester;
miljøtjenester; tekniske konsultasjoner og overvåking;
evaluering av prosess-sikkerhet; betraktninger/
redegjørelser over utviklingsrisiko og risikovurderinger,
konsultasjoner vedrørende vedlikehold av industrielle
helse- og sikkerhetsstandarder, konsultasjoner vedrørende
forurensningsforebygging og -forhindring samt
avfallminimering, konsultasjoner vedrørende behandling
og transport av risikogods/-varer, konsultasjoner
vedrørende kvalitetssertifisering; utvikling av sikkerhets-
og miljøledelsesprogrammer og aksjonsplaner i
forbindelse dermed.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205957 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19973104 (220) Inn dato: 1997.04.17

(540)

ERICSON SAFETY
PUMP THE AIRBAG OF

BOATING
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til SAFETY PUMP

(730) Innehaver: ESP International AB, Notarievägen
10, S-430 91 Hönö, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper (maskiner); sentrifugalpumper;
sentrifugalpumper for utslipp og/eller tømming av vann
til bruk i vannbeholdere, -tanker, -kar og -fartøy;
sentrifugalpumper for spillvann; livredningspumper
(maskinelle).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205958 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19979689 (220) Inn dato: 1997.11.18

(540)

(730) Innehaver: NV Koninklijke KNP BT, Amsterdam
Zuidoost, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Ikke fortrykt papir for offset-trykking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205959 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19979747 (220) Inn dato: 1997.11.20

(540)

(730) Innehaver: Guttorm Sundvoll Consult AS v/
Guttorm Sundvoll, 2720 Grindvoll, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper,
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205960 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199801160 (220) Inn dato: 1998.02.10

(540)

REX
(730) Innehaver: Rex AS, Postboks 58, 1805 Tomter,
NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Markiser av metall; persienner av metall for
utendørs bruk.
KL. 20: Persienner for innendørs bruk, glidetrinser for
gardiner, gardinklyper, gardinskinner, gardinbrett.
KL. 22: Markiser av tekstiler og syntetiske materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205961 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199801161 (220) Inn dato: 1998.02.10

(540)

(730) Innehaver: Rex AS, Postboks 58, 1805 Tomter,
NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Markiser av metall; persienner av metall for
utendørs bruk.
KL. 20: Persienner for innendørs bruk, glidetrinser for
gardiner, gardinklyper, gardinskinner, gardinbrett.
KL. 22: Markiser av tekstiler og syntetiske materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205962 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199803552 (220) Inn dato: 1998.04.28

(540)

A CHAIR FOR LIFE
(730) Innehaver: Studio Balans AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, stoler, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast; madrasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205963 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199805967 (220) Inn dato: 1998.07.03

(540)

(730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205964 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199807632 (220) Inn dato: 1998.08.25

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: NOR-WAY Bussekspress AS, Karl
Johansgt. 2, 0154 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; frakt, befraktning;
busstransport, passasjertransport, transport av reisende;
reisereservering, plassreservering [transport],
transportreservering; sightseeing [turistbesøk]; utleie av
kjøretøyer, herunder turistbuss; turoperatører;
transportinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205965 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199810028 (220) Inn dato: 1998.11.05

(540)

(730) Innehaver: Falck A/S, Falck-Huset, Polititorvet,
DK-1780 København V, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og terapeutiske
preparater til sunnhetspleie; plaster og forbindingsstoffer;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av
skadedyr; nødhjelpsesker og førstehjelpsesker med
innhold.
KL. 6: Brannslukningsmateriell av metall, nemlig tønner,
flasker, beholdere, kasser, rør, koblinger til rør og
slanger, rørbærere av metall; ventiler; sikkerhetsgitre og -
skap av metall; skilt av metall; nøkler.
KL. 9: Apparater og instrumenter til måling, signalering,
alarmering, overvåkning, kontroll, livredning, redning og
apparater og instrumenter til miljøsikring;
livredningsutstyr og redningsutstyr, herunder stiger, liner
og tau, redningsflåter, redningsvester, redningsbelter;
sikkerhetsseler (unntatt til seter i befordringsmidler og til
sportsbruk), lynavledningsanlegg, utstyr til personlig
beskyttelse mot ulykker, røykdetektorer, dykker- og
røykdykkerutstyr, brannslukningsapparater;
trygghetsalarmer, tyveri- og brannalarmer; apparater og
kort (herunder magnetkort) til adgangskontroll;
dataprogrammer registrert på bærere.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater, bårer, gjenopplivningsutstyr,
vakuummadrasser til medisinske formål, vesker til bruk
for leger, legeassistenter og førstehjelpspersonale ved
fødsler i nødsituasjon.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet. Registreringen omfatter ikke dekk
og slanger for automobiler, hjuleker for automobiler, hjul
for automobiler, sklisikre innretninger for dekk til
automobiler.
KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; telefonsvareservice, nemlig om- og
viderestilling av oppringning.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet
og installasjonsvirksomhet; teknisk service vedrørende
livredning og sikkerhetsapparater og utstyr; vedlikehold
av rednings- og sikkerhetsutstyr; assistanse til båter/skip
(reparasjon); assistanse til kjøretøyer (reparasjon,
starthjelp, døråpning, hjulskift).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; herunder
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ambulansetransport, syketransport og legevaktkjøring;
innpakning og lagring av varer; arrangering av reiser,
assistanse til båter/skip (bortsleping), assistanse til
kjøretøyer (bortsleping), redning og berging;
redningsaksjoner (transport), utbringing av mat og
drikker; oppbevaring av nøkler, veimeldinger.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Medisinsk og psykologisk hjelp og assistanse i
nød- og krisesituasjoner, overvåknings- og vakttjenester;
beredskapsplanlegging; psykologisk krisehjelp;
brannslukning; lege- og dyrlegevirksomhet;
sunnhetspleie; hjemmepleie; utleie av materiell til
hjemmepleie og sunnhetspleie, rådgivning vedrørende
computer hard- og software; EDB-programmering;
formidling av alarmoppringning, vurdering og rådgivning
vedrørende risiko- og sikkerhetsspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205966 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199810029 (220) Inn dato: 1998.11.05

(540)

FALKEN
(730) Innehaver: Falck A/S, Falck-Huset, Polititorvet,
DK-1780 København V, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og terapeutiske
preparater til sunnhetspleie; plaster og forbindingsstoffer;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av
skadedyr; nødhjelpsesker og førstehjelpsesker med
innhold.
KL. 6: Brannslukningsmateriell av metall, nemlig tønner,
flasker, beholdere, kasser, rør, koblinger til rør og
slanger, rørbærere av metall; ventiler; sikkerhetsgitre og -
skap av metall; skilt av metall; nøkler.
KL. 9: Apparater og instrumenter til måling, signalering,
alarmering, overvåkning, kontroll, livredning, redning og
apparater og instrumenter til miljøsikring;
livredningsutstyr og redningsutstyr, herunder stiger, liner
og tau, redningsflåter, redningsvester, redningsbelter;
sikkerhetsseler (unntatt til seter i befordringsmidler og til
sportsbruk), lynavledningsanlegg, utstyr til personlig
beskyttelse mot ulykker, røykdetektorer, dykker- og
røykdykkerutstyr, brannslukningsapparater;
trygghetsalarmer, tyveri- og brannalarmer; apparater og
kort (herunder magnetkort) til adgangskontroll;
dataprogrammer registrert på bærere.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater, bårer, gjenopplivningsutstyr,
vakuummadrasser til medisinske formål, vesker til bruk
for leger, legeassistenter og førstehjelpspersonale ved
fødsler i nødsituasjon.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet. Registreringen omfatter ikke dekk
og slanger for automobiler, hjuleker for automobiler, hjul
for automobiler, sklisikre innretninger for dekk til
automobiler.
KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; telefonsvareservice, nemlig om- og
viderestilling av oppringning.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet
og installasjonsvirksomhet; teknisk service vedrørende
livredning og sikkerhetsapparater og utstyr; vedlikehold
av rednings- og sikkerhetsutstyr; assistanse til båter/skip
(reparasjon); assistanse til kjøretøyer (reparasjon,
starthjelp, døråpning, hjulskift).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; herunder
ambulansetransport, syketransport og legevaktkjøring;
innpakning og lagring av varer; arrangering av reiser,
assistanse til båter/skip (bortsleping), assistanse til
kjøretøyer (bortsleping), redning og berging;
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redningsaksjoner (transport), utbringing av mat og
drikker; oppbevaring av nøkler, veimeldinger.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og
undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Medisinsk og psykologisk hjelp og assistanse i
nød- og krisesituasjoner, overvåknings- og vakttjenester;
beredskapsplanlegging; psykologisk krisehjelp;
brannslukning; lege- og dyrlegevirksomhet;
sunnhetspleie; hjemmepleie; utleie av materiell til
hjemmepleie og sunnhetspleie, rådgivning vedrørende
computer hard- og software; EDB-programmering;
formidling av alarmoppringning, vurdering og rådgivning
vedrørende risiko- og sikkerhetsspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205967 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 19971424 (220) Inn dato: 1997.02.21

(540)

OBSYS
(730) Innehaver: Sunn SA, Saint-Gaudens, FR

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bekledningsgjenstander for beskyttelse mot
ulykker, beskyttelseshjelmer, knebeskyttere,
albuebeskyttere, solbriller.
KL. 12: Sykler, trehjulssykler, trehjulssykler for
transport, terrengsykler, mopeder, motorsykler, koblinger
for landkjøretøyer, sykkelgafler og sykkelrammer,
støtdemperfjærer for kjøretøyer, støtdempere for
kjøretøyer, tyverialarmer for kjøretøyer, bagasjeholdere
for kjøretøyer, sykkelstøtter, sykkeldekk og -slanger,
slangeløse dekk for sykler, pneumatiske dekk og
innerslanger for pneumatiske dekk for sykler, lappesaker
for innerslanger, klebende gummilapper for reparasjon av
innerslanger, sykkelnett, bagasjenett for kjøretøyer,
sykkelbremser, sykkelstyrer, rammer for sykkelhjul,
retningsvisere for sykler, sykkelpedaler, sykkelhjul,
sykkelfelger, sykkeleker, sykkelpumper, sykkelseter og
overtrekk for sykkelseter, sykkelbjeller og -horn,
forbindelsesstenger for landkjøretøyer, andre enn
motordeler, skvettskjermer, gear (drivverk) for
landkjøretøyer, pedalarmer for sykler, motorer for
landkjøretøyer, nav for sykkelhjul, rullestoler.
KL. 25: Klær, dresser, skjorter, bluser, skjørt, kjoler,
vester, pullovere, bukser, shorts, treningsoverdeler, T-
skjorter, vindtette klær, regnfrakker, frakker, overfrakker,
jakker, parkas, kombinasjonsplagg, bomber jackets,
belter, slips, hansker, sjal, skjerf, undertøy, undertøy
(teddies), strømper, sokker, strømpebukser, badedrakter,
morgenkåper, pelser, hodeplagg, hatter, luer, hodebånd;
fottøy, sko, sandaler, støvler, sportssko.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205968 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199900016 (220) Inn dato: 1999.01.04

(540)

JACKIE
(730) Innehaver: Smartex AB, Box 1252, S-501 12
Borås, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205969 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199900985 (220) Inn dato: 1999.01.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Nøsted Kjetting AS, 4500 Mandal, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Drivkjettinger, andre enn for landkjøretøyer;
fiskerikjettinger; lashingkjettinger for surring av last
hovedsakelig om bord i skip.
KL. 12: Drivkjettinger for landkjøretøyer; snøkjettinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205970 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199901231 (220) Inn dato: 1999.02.05

(540)

KEEPING TREES ALIVE
(730) Innehaver: Amorim Revestimentos SA, Rua Do
Ribeirinho, 202, 4536 Sao Paio de Oleiros, PT

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), kork,
korklegemer med eller uten gummi for gulv eller
veggbekledning, samt for underdekke på gulv (med eller
uten lim), trepaneler, gips- eller fibersementpaneler,
korkparkett eller tregulv.

(300) Prioritet:
PT, 1998.11.26, 333 841

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205971 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199901513 (220) Inn dato: 1999.02.15

(540)

WORLDSPAN TRIP
MANAGER

(730) Innehaver: Worldspan L.P, Atlanta, GA 30339,
US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til en database for
korporative kunder for behandling av forespørsler
vedrørende reiseinformasjon og booking av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205972 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199901882 (220) Inn dato: 1999.02.22

(540)

EBAS
(730) Innehaver: ABB Industri AS Divisjon
Nettkontroll, Postboks 6540 Rodeløkka, 0501 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer
periferiutstyr; grensesnittenheter for datamaskiner;
optiske og magnetiske databærere; dataprogrammer
innregistrert på databærere.
KL. 42: Datatjenester; programsystemtjenester; EDB-
programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser; utleie og leasing av datamaskiner og -
programmer; programmering for datamaskiner;
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer;
utarbeidelse av dataprogrammer; faglige konsultasjoner
(ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; de
ovenfor nevnte tjenesteangivelser kun for overvåkning
eller kontroll av energitilførsel på energi- og
kraftleverandørenes nett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205973 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199902646 (220) Inn dato: 1999.03.12

(540)

(730) Innehaver: Asbjørn Misund, Parkveien 63, 6400
Molde, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål; kjemiske produkter til
næringsmiddelindustrien.
KL. 7: Industrielle apparater for
næringsmiddelindustrien.
KL. 9: Vitenskapelige apparater for
næringsmiddelindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205974 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199902750 (220) Inn dato: 1999.03.17

(540)

THE UNIVERSUM
GRADUATE SURVEY

(730) Innehaver: Universum Communications Sweden
AB, Kungsgatan 5, S-103 86 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; organisering
av handels- og reklameutstillinger; organisering av
messer for salg og markedsføring; organisering av messer
og utstillinger for handels- eller reklameformål;
arbeidsformidling; innsamling, sammenstilling,
systematisering og innmating av informasjon i databaser;
datorisert registerhåndtering; administrasjon av
dataarkiver; byråer for kommersiell og/eller
handelsinformasjon; foretaksinformasjon;
forretningsinformasjon; forretningsopplysninger;
markedsundersøkningstjenester; markedsundersøkelser;
opinionsundersøkelser; gallupundersøkelser;
meningsmålinger; personellrekruttering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205975 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199905756 (220) Inn dato: 1999.06.14

(540)

(730) Innehaver: Crown Worldwide Holdings Ltd, Suite
2001, Evergo House, 38 Glouchester Road, HK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Innpakningsmateriale, unntatt limbånd, tape eller
klistremerker for papirvarer eller husholdningsbruk.
KL. 39: Lasting og lossing av gods; emballering,
innpakning, lagring, sending, ombringelse og levering av
varer; befraktningsvirksomhet; frakt (varetransport);
befraktning; transportering av møbler og
husholdningsvarer; verditransport; bevoktet transport av
verdisaker; sjøtransport; båttransport; utbringelse av
varer; jernbanetransport; flyttebyråer; magasinering;
oppbevaring; varelagring; utleie av lagerplass; utleie av
containere; båtopplagring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205976 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199905757 (220) Inn dato: 1999.06.14

(540)

CROWN WORLDWIDE
(730) Innehaver: Crown Worldwide Holdings Ltd, Suite
2001, Evergo House, 38 Glouchester Road, HK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Innpakningsmateriale, unntatt limbånd, tape eller
klistremerker for papirvarer eller husholdningsbruk.
KL. 39: Lasting og lossing av gods; emballering,
innpakning, lagring, sending, ombringelse og levering av
varer; befraktningsvirksomhet; frakt (varetransport);
befraktning; transportering av møbler og
husholdningsvarer; verditransport; bevoktet transport av
verdisaker; sjøtransport; båttransport; utbringelse av
varer; jernbanetransport; flyttebyråer; magasinering;
oppbevaring; varelagring; utleie av lagerplass; utleie av
containere; båtopplagring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205977 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199905990 (220) Inn dato: 1999.06.21

(540)

MY SWEET LOVE
(730) Innehaver: Fabricas Agrupadas De Muñegas de
Onil, SA, San Antonio, 8, 03430 Onil (Alicante), ES

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205978 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199907965 (220) Inn dato: 1999.08.10

(540)

(730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe (brygget og ubrygget).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205979 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199909128 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

KIDA
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA,
US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videospill.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper, klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; manuelle elektroniske spill;
gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205980 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199909130 (220) Inn dato: 1999.09.08

(540)

KUZCO
(730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA,
US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videospill.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons-
og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort;
trykktyper, klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; manuelle elektroniske spill;
gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205981 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199910075 (220) Inn dato: 1999.10.01

(540)

SONARDYNE
(730) Innehaver: Sonardyne International Ltd, Ocean
House, Blackbushe Business Park, Yateley, Hampshire
GU46 6GD, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Hydroakustiske posisjonerings- og telemetri-
instrumenter, hydroakustiske
navigasjonsreferansesystemer, marinseismiske
hydrofonkabelposisjoneringsutstyr og oseanografiske
instrumenter, nemlig telemetriske tidevannsmålere og
akustiske utløsere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205982 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199911769 (220) Inn dato: 1999.11.12

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Allcures.com plc, London, England,
GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Smøremidler; brensel og belysningsstoffer; lys og
veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler;
befruktningshindrende midler (kjemiske); urteblandinger
og -ekstrakter for medisinsk bruk.
KL. 8: Barberhøvler og barbermaskiner.
KL. 9: Vitenskapelige, fotografiske og optiske apparater
og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing
og måling; batterier.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter;
befruktningshindrende midler (ikke kjemiske).
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, koking, tørking, vanntilførsel og sanitære
formål; hårtørkere.
KL. 14: Juvelérvarer.
KL. 16: Papir, papp; trykksaker; fotografier; skrivesaker;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
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beholdere; kammer og svamper; børster; gjenstander til
rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Hårsløyfer, hårbånd, gripespenner og
hårspenner; hårsmykker, krøllnåler og hårnett.
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler; spill og leketøy.
KL. 42: Fremskaffe flerbrukertilgang til et globalt
informasjonsnettverk for overføring og spredning av
informasjon; anskaffe on-line fasiliteter som fremskaffer
brukeren tilgang til informasjon relatert til farmasøytisk
og medisinsk relaterte produkter og tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 1999.10.19, 2211815

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205983 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199912063 (220) Inn dato: 1999.11.18

(540)

T-WRAP
(730) Innehaver: T Wrap Scandinavia Europa Audun
Dalen, Drengveien 9, 7540 Klæbu, NO

(740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks
1734, 7416 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Sjal, skjerf; klær; fottøy; hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205984 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199912821 (220) Inn dato: 1999.12.09

(540)

CATHCOM
(730) Innehaver: Jotun Cathodic Protection AS,
Postboks 46, 3993 Langesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram (innregistrert på databærere) for
innhenting, overføring og presentasjon av måledata fra
korrosjonsovervåking- og korrosjonskontrollsystemer
samt styring av korrosjonskontrollsystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205985 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 199912822 (220) Inn dato: 1999.12.09

(540)

CATHLINK
(730) Innehaver: Jotun Cathodic Protection AS,
Postboks 46, 3993 Langesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram (innregistrert på databærere) for
innhenting, overføring og presentasjon av måledata fra
korrosjonsovervåking- og korrosjonskontrollsystemer
samt styring av korrosjonskontrollsystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205986 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200000650 (220) Inn dato: 2000.01.20

(540)

GAME OF LIFE
(730) Innehaver: Hasbro International Inc, 1027
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Leker, spill og leketøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205987 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200000759 (220) Inn dato: 2000.01.25

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til INTERNET ARCHITECTS

(730) Innehaver: Ericsson Telecomunicazioni SpA, 203,
Via Anagnina, Roma, IT

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Reklame; forretningsledelse;
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; tjenester
overfor publikum bestående av å utvelge og organisere
tilbud og salg av varer og tjenester innen sektorene
kommersiell teknologi og kommunikasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Planlegging, ingeniørvirksomhet, design av
hardware og software, inkludert spesialkompetanse til å
administrere og overføre data, informasjon, transaksjoner
og enhver form for forretningsstrøm; vitenskaplig og
industriell forskning, evalueringer, estimering,
undersøkelse og overvåking, teknisk rådgivning,
teknologioverføringer, utvelgelse og anbefalinger av
denne type varer og tjenester, tjenester overfor
tredjemann hvor foran nevnte varer og tjenester
tilveiebringes.

(300) Prioritet:

IT, 1999.12.13, RM99C006364

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205988 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200001225 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Eksportutvalget for fisk, Skippergt. 35/
39, 9291 Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter,
saltet fisk, konservert fisk, fiskehermetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205989 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200001226 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Eksportutvalget for fisk, Skippergt. 35/
39, 9291 Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter,
saltet fisk, konservert fisk, fiskehermetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205990 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200001620 (220) Inn dato: 2000.02.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Christiania Eiendomsmegling AS, Fred
Olsens gate 1, 0106 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
eiendomsmeglings-tjenester; de forannevnte tjenester
også tilbudt online via et globalt datanettverk.
KL. 42: Utleie av tilgangstid til databaser; utleie av
tilgangstid til databaser inneholdende informasjon om
eiendommer til salgs eller til leie, eiendomsmeglere og
relaterte tjenester; datakonsulent-tjenester; midlertidig
innlosjering; juridiske tjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering; de
forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205991 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200001654 (220) Inn dato: 2000.02.18

(540)

(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
smittsomme sykdommer, unntatt anti-malariapreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205992 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200002444 (220) Inn dato: 2000.03.02

(540)

(730) Innehaver: Låstoft v/Einar J. Toft, Karmsundsgt.
176, 5527 Haugesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Låsesmedarbeid ved levering til nybygg, og ved
reparasjon av eksisterende utstyr på alle typer bygg,
vedlikehold og kontroll av eksisterende utstyr på alle
typer bygg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205993 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200002480 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

ØSTLENDINGEN
SOLØR-ODAL

(730) Innehaver: AS Østlendingen, Gml. Trysilv. 6,
2406 Elverum, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205994 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200002813 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

NISSAN RAPID
(730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as
Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer,
vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, tauetraktorer
(traktorer) og andre stasjonsvogner; vedlikehold og
reparasjon av maskiner derfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205995 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200002814 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

VERIZON
(730) Innehaver: Bell Atlantic Trademark Services LLC,
3100 Connecticut Avenue, NW, Suite 145, Washington,
DC 20008, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer; datamaskiner og
datamaskinrelaterte utstyr, komponenter, tilbehør og
systemer av alle slag; fjernsynsutstyr, komponenter,
tilbehør og systemer av alle slag; maskinlesbare, kodede
kort; oppkallingssystemer; kabler, brytere og tilhørende
utstyr, komponenter, tilbehør og systemer av alle slag;
utstyr, komponenter, tilbehør og systemer av alle slag for
å overføre, motta og ellers kommunisere med
datanettverk; audio- og videoinnspillinger;
telekommunikasjonsutstyr, komponenter, tilbehør og
systemer av alle slag.
KL. 16: Trykksaker; trykte publikasjoner; instruksjons-
og undervisningsmateriell (ikke apparater); kataloger;
trykte papir og plastkort.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
salgskampanjer for varer og tjenester fra tredjemann;
tilveiebringelse av katalogtjenester for å fremme salg av
varer og tjenester fra tredjemann; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter og konsulentvirksomhet;
informasjonstjenester; fakturatjenester; virksomhet i
forbindelse med databehandling, utsalg, katalogutgivelse,
telefonordre og elektroniske ordre; tjenester i forbindelse
med leasing av utstyr.
KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast
eiendom; kreditkorttjenester; elektroniske
handelstjenester.
KL. 37: Konstruksjon, installasjon, vedlikehold og
reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Tilveiebringelse av flerbrukers, interaktiv
adkomst til globale kommunikasjonsnettverk for
overføring, mottagelse og ellers adkomst til og bruk av
informasjon; hjemmesidevertstjenester; tjenester i
forbindelse med utforming av hjemmesider; operasjon av
elektroniske informasjonsnettverk; konsulent- og
utformingsvirksomhet i området informasjonsteknologi,
dataprogrammering, telekommunikasjons- og globale
kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.09.10, 75/799005

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205996 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200002816 (220) Inn dato: 2000.03.09

(540)

(730) Innehaver: Navia Maritime AS, Divisjon
Autronica, 7004 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Ingeniørvirksomhet (ekspertise),
kalibreringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205997 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003146 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

(730) Innehaver: Norges Turistråd, Postboks 2893 Solli,
0230 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklamevirksomhet, markedsføring av Norge
som reisemål.
KL. 39: Organisering av reiser; turistbesøk.
KL. 42: Utvikling, design, presentasjon og oppdatering
av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 205998 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003199 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

(730) Innehaver: Isberg’s Bilia Personbil AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen &
Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.
KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 205999 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003207 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

DRØMSMIA
(730) Innehaver: Erik Dahl, Tyholtveien 87D, 7046
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, nemlig
undervisningsvirksomhet for utvikling av livsstil preget
av naturkontakt, kulturforståelse og identitet.
KL. 42: Midlertidig innlosjering, nemlig utleie av hytter
og hus.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206000 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003302 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

(730) Innehaver: Quokka Sports Inc, 525 Brannan
Street, Suite 203, San Francisco, CA 94107, US

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Produksjon av fjernsynsprogrammer;
arrangement og ledelse av idrettskonkurranser;
organisering av atletiske utstillinger for alle typer
konkurransesport samt informasjonstjenester om sport via
interaktive globale informasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206001 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003727 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

ESMAS
(730) Innehaver: Comercio Mas SA de CV, Avenida
Chapultepec, No. 28, Colonia Doctores, CP 06724, MX

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
markedsføring av varer og tjenester for andre ved
plassering av annonser og salgsfremmende visninger på
elektroniske steder en får adgang til via globale
datanettverk, databaser og andre elektroniske media; for
spredning av annonser via globale datanettverk, databaser
og andre elektroniske media.
KL. 42: Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globale
datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av
informasjon og data innen mange ulike områder;
tilveiebringelse av informasjon og data innen mange
ulike områder ved hjelp av globale datanettverk,
databaser og andre elektroniske media; datatjenester for
andre, nemlig opprettelse av indekser for informasjon,
data, nettsteder og andre ressurser tilgjengelige via
globale datanettverk, databaser og andre elektroniske
media; søking og gjenfinnelse av informasjon, data,
nettsteder og andre tilgjengelige ressurser via globale
datanettverk, databaser og andre elektroniske media;
tilveiebringelse av søkemotorer for innhenting av
informasjon og data i globale datanettverk; formgiving og
implementering av nettsteder for andre samt vertstjenester
for nettsteder for andre i globale datanettverk.

(300) Prioritet:
MX, 1999.12.17, 641257
MX, 1999.12.17, 641277

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206002 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200003856 (220) Inn dato: 2000.04.03

(540)

KURTCOM
(730) Innehaver: Kurtcom Inc, Sigrid Undsets vei 18,
4307 Sandnes, NO

(740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og software.
KL. 35: Administrasjon av data-arkiver; innsamling og
systematisering av informasjon for bruk i databaser.
KL. 38: Trådløs kommunikasjon; dataassistert overføring
av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring;
kommunikasjon ved dataterminaler.
KL. 42: Tjenester vedrørende komplette løsninger for
elektronisk handel og elektronisk forretningsdrift;
utleie av tilgangstid til datamaskiner, dataprogrammer og
databaser, herunder for datahåndtering (ASP); utforming
av nettsider; utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av
informasjonssider som er tilgjengelige via datamaskiner
og telefoner (WAP); utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer (bl.a. CRM og RMS);
tekniske og rådgivende tjenester vedrørende
informasjonsteknologi-infrastruktur; sikkerhetsløsninger
for teknologi knyttet til informasjonskommunikasjon
(ICT); programmering for datamaskiner; informasjons-,
rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de
forannevnte tjenester, innbefattet slike tjenester levert via
direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206003 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004099 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

(730) Innehaver: E.C. DeWitt & Co Ltd, Tudor Park
Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1SZ, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Puter (pads) impregnert med Virginia heksehassel
for rensing av huden og til sammentrekkende formål og
flytende hudrensemidler og sammentrekkende midler
inneholdende Virginia heksehassel.
KL. 5: Medisinert spatel (solid stick) inneholdende
Virginia heksehassel for behandling av irritert hud og
medisinert gel inneholdende Virginia heksehassel for
behandling av irritert hud.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206004 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004100 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

WITCH
(730) Innehaver: E.C. DeWitt & Co Ltd, Tudor Park
Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1SZ, England, GB

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Puter (pads) impregnert med Virginia heksehassel
for rensing av huden og til sammentrekkende formål og
flytende hudrensemidler og sammentrekkende midler
inneholdende Virginia heksehassel.
KL. 5: Medisinert spatel (solid stick) inneholdende
Virginia heksehassel for behandling av irritert hud og
medisinert gel inneholdende Virginia heksehassel for
behandling av irritert hud.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206005 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004112 (220) Inn dato: 2000.04.06

(540)

M:OPEN
(730) Innehaver: M:Open AB, Box 305, S- 101 26
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; bildelesere (data);
skrivere; sentralenheter (prosessorer) for datamaskiner;
datamaskiner; datamaskinminne; magnetiske og optiske
datamedia; dataprogram; datasoftware og
operativprogram; ytre utrustning og enheter for
datamaskiner; computer periferiutstyr; disketter,
kompaktdisker; cd-rom; kommunikasjonsapparater;
modemer; telefoner, telefax- og telexapparater.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold, service og reparasjon
av elektrisk og elektronisk utstyr samt datautstyr og dertil
hørende periferiutstyr og ytre enheter.
KL. 42: Dataprogrammering, oppdatering og utforming
av dataprogramvarer; leasing og utleie av tilgangstid til
databaser; utleie av datamaskiner;
konsultasjonsvirksomhet og rådgivning innen området
datamaskinvarer og databaserte informasjonssystemer
samt innen informasjonsteknologiområdet; allmenn
datarådgivning og vedlikehold av dataprogrammer;
utvikling av nye produkter; konstruksjons- og
utviklingstjenester for systemintegrasjon samt
planleggings-, beregnings- og tegningstjenester;
ingeniørtjenester; lisensiering av immateriell
eiendomsrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206006 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004116 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

EEK’S DRIVINGRANGE
COMPANY

(730) Innehaver: Elin Eek Johnsen, Postboks 107, 3993
Langesund, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Drift av golfbaner, drift av utslagsbane og
driving range for golf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206007 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004117 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Elin Eek Johnsen, Postboks 107, 3993
Langesund, NO

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Drift av golfbaner, drift av utslagsbane og
driving range for golf.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206008 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004120 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

STRESS
(730) Innehaver: Stress v/Gisle Stokland,
Universitetsgata 18, 0164 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plater, grammofonplater.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206009 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004172 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

LEXICON
(730) Innehaver: Harman International Industries Inc,
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere, radioer, navigasjonsinnretninger og
telematikk (elektronisk ledd mellom motorkjøretøyer og
satellitter), digitale signalbehandlingsinnretninger,
lydprogrammer, forsterkere, forforsterkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206010 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004173 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

(730) Innehaver: Pål Johannessen, Paaskestien 7, 1671
Kråkerøy, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206011 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004174 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

REDHILL
(730) Innehaver: Sportmann AS, Postboks 295, 1601
Fredrikstad, NO

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206012 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004312 (220) Inn dato: 2000.04.13

(540)

(730) Innehaver: Auto Trap AS, Postboks 8034, 4068
Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4302 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Akustiske alarmapparater; lyd- og tyverialarmer;
alarminstrumenter; antenner; avstandsmålere og -
måleapparater; avsøkere (databehandlingsutstyr);
bildetelefoner; datamaskiner, -behandlingsapparater og -
innretninger; dataprogrammer (innregistrert på
databærere); detektorer; disketter; distanse-, farts- og
hastighetsmålere; fartsmålere for kjøretøyer;
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler;
fjernstyringsapparater; fotoceller; elektriske og
elektroniske måle- og kontrollapparater og -instrumenter;
magnetiske datamedium og databærere; elektroniske
merkelapper; mikrofoner; elektriske og elektroniske
apparater for kontroll og overvåkning;
overvåkningsprogrammer for datamaskiner;
radiotelefonapparater; senderapparater
(telekommunikasjon); senderapparater for elektroniske
signaler; skjermbildedata innregistrert på
dataprogrammer; telefonapparater; telefonsendeapparater;
tidsregistreringsapparater; transistorer; transmitter
(telekommunikasjon); elektriske og elektroniske
installasjoner for å forhindre tyveri; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
KL. 12: Tyverialarm for kjøretøyer;
tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; deler og
tilbehør til forannevnte varer.
KL. 35: Administrasjon av data-arkiver; innsamling og
systematisering av informasjon for bruk i databaser;
etterforskning for forretninger.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert
overføring av bilder og beskjeder; kommunikasjon ved
dataterminaler og ved optisk fibernettverk; telefonisk
meddelelse og kommunikasjon; mobiltelefontjenester;
personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer
elektronisk kommunikasjon, telefontjenester; utleie av
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 42: Detektivbyrå; ettersøkning og etterforskning av
forsvunne personer og gjenstander; utleie av
dataprogrammer; utleie av tilgangstid til databaser for
datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer; programmering for datamaskiner;
lokalisering av kjøretøyer ved bruk av datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206013 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004500 (220) Inn dato: 2000.04.14

(540)

PASAGON
(730) Innehaver: Daewoo Motor Polska Sp. ZOO, 20-
952 Lublin, UL. Melgiewska 7/9, PL

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
PL, 1999.11.29, Z-210361

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206014 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004501 (220) Inn dato: 2000.04.14

(540)

SELEGAN
(730) Innehaver: Daewoo Motor Polska Sp. ZOO, 20-
952 Lublin, UL. Melgiewska 7/9, PL

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
PL, 1999.11.29, Z-210368

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206015 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004620 (220) Inn dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: The Football Association Premier
League Ltd, 11 Connaught Place, London W2ET,
England, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lyd- og/eller videoopptak; bånd; kassetter; CD-
plater; CD-spillere; filmer; lysbilder; videoopptakere;
videokassetter; videodisketter; DVD-spillere; DVD-
plater; spilleapparater tilpasset for bruk med TV-
apparater; spilleautomater (maskiner) med mynt- og
spillemynt innkast; dataspill; datamaskin software;
skjermbeskyttere; publikasjoner i elektronisk format;
databehandlingsapparater og -innretninger; elektriske og
elektroniske resultattavler; fotografiske og
kinematografiske apparater og instrumenter; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; deler
og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 16: Papir; papp; brevpapir; overføringsbilder;
dekalkering; etiketter; innpaknings- og emballasjepapir;
trykksaker; tidsskrifter; aviser; bøker; fotografier;
albumer; skrivesaker; klistrelapper for kjøretøy; artikler
for bruk for kunstnere; skrive- og tegnesaker;
gratulasjonskort; instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); spillkort; kalendere; dagbøker.
KL. 18: Bager; vadsekker; kofferter; trunker og
reisevesker; meiser; ryggsekker; sportsbager;
lommebøker; kredittkortholdere; dokumentmapper;
visittkortmapper; merkelapper for bagasje (av lær); lær og
lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer;
spaserstokker; paraplyer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker; spill; leketøy; brettspill; håndholdte,
komplette spilleapparater; gymnastikk- og sportsartikler;
fotballer; baller; bager for sportsartikler og apparater;
småleker.
KL. 41: Informasjonsvirksomhet relatert til

sportsarrangementer, fremskaffet on-line fra en database
eller internett; elektroniske sports- og spilltjenester
fremskaffet ved hjelp av internett; tjenester i forbindelse
med organisering av trening, konkurranser og
sportsarrangementer; arrangering og ledelse av seminarer,
konferanser, utstillinger og symposium relatert til fotball
og andre sportsaktiviteter; ledelse ved
sportskonkurranser; fremskaffelse av sportsanlegg og
sportsutstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206016 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004836 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

DEEPLINES
(730) Innehaver: Institut Français du Pétrole, 1 & 4,
avenue de Bois-Préau, F-92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FR

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare; innregistrerte dataprogrammer;
programvare for simulering av dynamisk atferd i
forlengelsesrør og forbindelsesledd mellom bunn og
overflate.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; profesjonelle konsultasjoner; annonse- og
reklametjenester; salgsfremmende tjenester for
programvare; kontortjenester.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; formgiving av
programvare for simulering av dynamisk atferd i
forlengelsesrør og forbindelsesledd mellom bunn og
overflate.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206017 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004837 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

MUSICS
(730) Innehaver: Gaz de France, 23, rue Philibert
Delorme, F-75017 Paris, FR og Institut Français du
Pétrole, 1 & 4, avenue de Bois-Préau, F-92852 Rueil-
Malmaison Cedex, FR

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare; programvare og innregistrerte
dataprogrammer til bruk i forbindelse med seismikk.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; profesjonelle konsultasjoner; annonse- og
reklametjenester; salgsfremmende tjenester for
programvare; kontortjenester.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; formgiving av
programvare for bruk innen seismikk, tekniske
konsultasjoner, planlegging, tekniske prosjektstudier,
industriell forskning og utvikling; ingeniørstudier
(ekspertise), estimeringer, forskning, utarbeidelse av
rapporter innen seismikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206018 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004838 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

(730) Innehaver: Gaz de France, 23, rue Philibert
Delorme, F-75017 Paris, FR og Institut Français du
Pétrole, 1 & 4, avenue de Bois-Préau, F-92852 Rueil-
Malmaison Cedex, FR

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare; programvare og innregistrerte
dataprogrammer til bruk i forbindelse med seismikk.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; profesjonelle konsultasjoner; annonse- og
reklametjenester; salgsfremmende tjenester for
programvare; kontortjenester.
KL. 42: Programmering for datamaskiner; formgiving av
programvare for bruk innen seismikk, tekniske
konsultasjoner, planlegging, tekniske prosjektstudier,
industriell forskning og utvikling; ingeniørstudier
(ekspertise), estimeringer, forskning, utarbeidelse av
rapporter innen seismikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206019 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004840 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

CAMPATH
(730) Innehaver: Millennium & Ilex Partners LP, 75
Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Terapeutisk stoff til bruk som anti-lymfocyttisk
middel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206020 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004841 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

ECONET
(730) Innehaver: ABB Fläkt AB, Sickla Allé 13, Nacka,
SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Varmeutvekslere (mekaniske komponenter) for
luftkondisjoneringsinstallasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206021 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200004960 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

IMENTOR
(730) Innehaver: Opus Tromsø, Postboks 3355, 9276
Tromsø, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
akademier (utdanning); arrangering og ledelse av
praktiske seminarer, utgivelse av bøker og
informasjonsmateriell, eksaminasjonsvirksomhet, utleie
av filmer og video, filmproduksjon, filmstudioer,
produksjon av fjernsyns- og radioprogram,
innspillingsstudioer, instruksjon (opplæring),
klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse),
organisering av konkurranser (vedrørende undervisning
eller underholdning), korrespondansekurs,
korrespondanseundervisning, læreanstalter; organisering
og ledelse av kollokvier, konferanser, kongresser,
seminarer og symposier; praktisk opplæring (ved
demonstrasjon); utgivelse av tekster (andre enn
reklametekster); utdannelse; informasjon vedrørende
utdannelse; utgivelse av bøker og tekster (ikke
reklametekster).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206022 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005008 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

REVLON SKIN LIGHTS
(730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleieprodukter, herunder fuktighetslotions og
-kremer, hudrensemidler og sminkefjernere,
kroppsvaskemidler, skrubbekrem, øyenkrem og
fuktighetsmidler for lepper, leppepomade og lippgloss;
kosmetikk; parfymevarer; hårpleieprodukter, herunder
shampo, balsam, hårkurer og hårstylingprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206023 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005009 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

REVLON SKINLIGHTS
(730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleieprodukter, herunder fuktighetslotions og
-kremer, hudrensemidler og sminkefjernere,
kroppsvaskemidler, skrubbekrem, øyenkrem og
fuktighetsmidler for lepper, leppepomade og lippgloss;
kosmetikk; parfymevarer; hårpleieprodukter, herunder
shampo, balsam, hårkurer og hårstylingprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206024 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005076 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

TRIOVING HS 35
(730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510 Høyden,
1522 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Låsesmedarbeider av metall; låser av metall,
andre enn elektriske; låser for kjøretøyer av metall;
låsebolter.
KL. 9: Elektriske låser, elektriske sluttstykker for låser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206025 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005255 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

SWEET PLANET
(730) Innehaver: Edwis-Gruppen AS, Fjordgt. 11, 7010
Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sjokolade,
sjokoladedrikker, sukkertøy og søtsaker, tyggegummi.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til framtilling av drikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse;
forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt
rådgivning om organisasjon og forretningsledelse
vedrørende andres drift av detaljvareforretning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206026 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005259 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

COLUMBUS
(730) Innehaver: Imperial Tobacco Ltd, P.O. Box 244,
Southville, Bristol BS99 7UJ, England, GB

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakksprodukter herunder sigaretter, sigarer,
sigarillos, pipetobakk og snus; lightere, askebegere og
fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206027 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005260 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

(730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206028 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005261 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

PRESCRIPTIVES*
POTION

(730) Innehaver: Prescriptives Inc, 767, Fifth Avenue,
New York, NY 10153, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206029 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005262 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

CERODYNAMIC
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Fungicider, herbicider og preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter til bruk i landbruk, hagebruk,
skogbruk, torv og dekorativt buskas, busker og
blomsterapplikasjoner og til bruk i husholdnings- og
industriellapplikasjoner, (ikke til bruk for mennesker).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206030 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005263 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

ELECTIS
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Fungicider, herbicider og preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter til bruk i landbruk, hagebruk,
skogbruk, torv og dekorativt buskas, busker og
blomsterapplikasjoner og til bruk i husholdnings- og
industriellapplikasjoner, (ikke til bruk for mennesker).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206031 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005264 (220) Inn dato: 2000.05.04

(540)

ZOXIUM
(730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Fungicider, herbicider og preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter til bruk i landbruk, hagebruk,
skogbruk, torv og dekorativt buskas, busker og
blomsterapplikasjoner og til bruk i husholdnings- og
industriellapplikasjoner, (ikke til bruk for mennesker).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206032 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005349 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

IMPIRIC
(730) Innehaver: Y&R Denmark Holdings II A/S, DK-
1411 København K, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; direkte
markedsføringstjenester; markedsundersøkelser;
informasjonstjenester; markedsføringstjenester, nemlig
fremme varer og tjenester for andre; bearbeidelse og
plassering av annonser og reklamer for utbredelse
gjennom direkte post, fjernsyns- og radioreklame, trykte
publikasjoner, reklametavler, via et verdensomspennende
datanettverk og andre media;
forretningskonsultasjonstjenester på området
merkevareforvaltning og strategi, kommunikasjon innen
markedsføring og markedsføring av produkter og
salgsfremmende tiltak.

(300) Prioritet:
EM, 2000.02.11, 1506567

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206033 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005342 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

INDOOR ART
(730) Innehaver: Indoor AS, Nobelsgt. 1D, 0273 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 42: Edb-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare;
utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av
informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk;
brukerstøttetjenester i forbindelse med dataprogramvare;
konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206034 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005354 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

WORLD DESTRUCTION
LEAGUE

(730) Innehaver: The 3DO Co, 600 Galveston Drive,
Redwood City, CA 94063, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for operasjon av interaktive
spill på multimediainnretninger, videospillmaskiner,
personlige datamaskiner og spill som blir spilt over et
globalt datanettverk; datamaskiner, datasoftware og -
hardware.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206035 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005488 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

(730) Innehaver: Shell International Petroleum
Company Ltd, London, England, GB

(740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter; spiselige
oljer og fett; konserver; ferdig tilberedte måltider og
snacks.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
salatdressinger; krydderier; is, ferdig tilberedte måltider
og snacks.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206036 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005491 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

DE LYSHOLMSKE
BRENNERI- OG

DESTILLASJONSFABRIKKER
(730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206037 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005492 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

SIEMERS & CO.’S
DESTILLASJON

(730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206038 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200005806 (220) Inn dato: 2000.05.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Powel Data ASA, Nardoveien 4B,
7032 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer (innregistrert på databærere).
KL. 35: Innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i databaser.
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; konsulentbistand ved krafthandel;
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer og software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206039 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200006705 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

BID2STAY
(730) Innehaver: In2 Net AS, Strandveien 50 E, 1366
Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
forannevnte tjenester også via et globalt datanettverk.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom,
forannevnte tjenester også via et globalt datanettverk.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser, forannevnte tjenester også
via et globalt datanettverk.
KL. 42: Hotellreservering, hotellreservering ved auksjon
over et globalt datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til
et online hotellreserveringsforum; tjenester i forbindelse
med å tilby brukere tilgang til et globalt
datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av
et vidt spekter av informasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206040 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200006706 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

BOOK2STAY
(730) Innehaver: In2 Net AS, Strandveien 50 E, 1366
Lysaker, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester,
forannevnte tjenester også via et globalt datanettverk.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom,
forannevnte tjenester også via et globalt datanettverk.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser, forannevnte tjenester også
via et globalt datanettverk.
KL. 42: Hotellreservering, hotellreservering ved auksjon
over et globalt datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til
et online hotellreserveringsforum; tjenester i forbindelse
med å tilby brukere tilgang til et globalt
datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av
et vidt spekter av informasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206041 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007011 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

TIKETITAN
(730) Innehaver: S.C.S. Bassani et Cie, Wally Yacht
Monte-Carlo, 8 Avenue des Ligures, Bloc B-Rez-de-
Chausse MC-98000, MC

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann;
tannpussemidler.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 12: Skip, lystbåter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206042 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007013 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

ABSOLUTT
(730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Sending av fjernsynsprogrammer.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
fjernsynsunderholdning, produksjon av
fjernsynsprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206043 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007014 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

ELIMTAR
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater for behandling av kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206044 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007015 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

ALIMTAR
(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske
preparater for behandling av kreft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.01.08 - nr 2

34

(111) Reg.nr.: 206045 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007305 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Andreas Stihl Norge AS,
Framnesveien 3 B, 3222 Sandefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Hagemaskiner, gressklippere (maskiner);
motorsager; mekanisk drevne håndverktøy; maskiner og
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper;
rugemaskiner; deler og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 8: Gressklippere (hånddrevne), hagekniver,
hageredskaper, (håndredskaper), hagesakser, håndverktøy
og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og
skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -
maskiner; deler og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 12: Hagetraktorer, trillebårer; kjøretøyer;
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet;
deler og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 17: Vanningsslanger; kautsjuk, guttaperka, gummi,
asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata;
tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør
(ikke av metall); deler og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 20: Stiger av tre eller plast; hagemøbler; møbler,
speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av
tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast;
deler og utstyr til de forannevnte varer.
KL. 21: Vannspredere, strålerør for vannspredere;
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere
(ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og
svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke
opptatt i andre klasser); deler og utstyr til de forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206046 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007333 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

INVESTERINGSBUTIKKEN
(730) Innehaver: Den Danske Bank A/S
Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12, DK-1092
København K, DK

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse med
investeringsbank- og korporativ finansvirksomhet,
utarbeidelse av aksjeanalyser og aksjehandel og i
forbindelse med bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministrasjon.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær og valutavirksomhet,
eiendomsmeglervirksomhet og forretninger med fast
eiendom, investeringsbank i form av korporativ
finansvirksomhet, utarbeidelse av aksjeanalyser og
aksjehandel, herunder slike tilbudt via et globalt
datanettverk.
KL. 42: Restaurantvirksomhet og utbringing av mat og
drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling; sunnhets- og skjønnhetspleie, bistand ved
landbruksvirksomhet, veterinære tjenester, juridiske
tjenester, vitenskapelig og industriell forskning;
programmering for computere, utvikling og ajourføring
av computerprogrammer samt rådgivning, herunder via et
globalt datanettverk, om programmering, utvikling og
ajourføring av computerprogrammer til bruk i
investeringsbanker, arbitrasjevirksomhet, juridisk bistand
og om meglervirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206047 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007340 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

REAL. LIVE. SUPPORT.
(730) Innehaver: All.com Inc, Austin, TX, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk assistanse relatert til computer
hardware, computer software, programmering, beregning
(EDB) og internett.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.23, 75/884,198

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206048 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007421 (220) Inn dato: 2000.06.27

(540)

VIRTUON
(730) Innehaver: Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, US

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
finansielle tjenester, finansielle tjenester nemlig tjenester i
forbindelse med bank, betaling, kredit, debit, gebyr/
betaling, kontantutbetaling, lagrete verdier,
sjekkbekreftelse, sjekkinnløsning, depositumtilgang og
automatiserte tellemaskiner, salgssted og
transaksjonssted; betalings- og autorisasjonstjenester;
reiseforsikring; utstedelse og innløsning av reisesjekker
og reisekvitteringer/bevis; vedlikehold av finansielle
opptegnelser; elektroniske fondsoverføringer og
valutavekslingstjenester; spredning av finansiell
informasjon via Internett og andre datanett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206049 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007616 (220) Inn dato: 2000.06.30

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(730) Innehaver: Teppeland Colorland AS,
Enebakkveien 302, 1188 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Leif Villars-Dahl, Postboks 1600
Vika, 0119 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler,
treimpregneringsmidler, beisemidler.
KL. 16: Pensler, malerkoster, malerruller, gardiner av
papir.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall),
parkettgulv, parkettstaver.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper;
sengeutstyr; gardiner av tekstil eller plast; håndklær av
tekstiler; tapeter av tekstil.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206050 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007640 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

TYCOIL
(730) Innehaver: Trenzas y Cables S.L., Monturiol 5,
08210 Barbera del Valles, Barcelona, ES

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Tau og ståltråd.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206051 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007642 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

(730) Innehaver: ProTender AB, Frösundaviks Allé 15,
S-169 70 Solna, SE

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklame- og annonsetjenester samt
markedsføringstjenester vedrørende løsøre; on-line
informasjonstjenester og tjenester vedrørende rådgivning,
markedsføring, innkjøp og anbud mellom virksomheter;
systematisering og sammenstilling av informasjon i
computer databaser; kommersielle informasjonsbyrå;
formidling av forretninger ved tilbuds- og
auksjonsvirksomhet.
KL. 36: Finansielle tjenester og informasjon;
elektroniske betalingstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206052 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007645 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

BLUE SKY
(730) Innehaver: Vallox OY, Myllykyläntie 9-11, SF-
32200 Loimaa, FI

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål,
ventilasjonskanaler og deler til disse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206053 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007649 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

NISSE PÅ VILLE VEIER
(730) Innehaver: Lena Steimler, Måltrostveien 29c,
0786 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspilte cd’er og kassetter.
KL. 16: Bøker.
KL. 28: Spill og leketøy.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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(111) Reg.nr.: 206054 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200007653 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

SEPTOPERM
(730) Innehaver: Christ GmbH, Mittlerer Pfad 9, D-
70499 Stuttgart, DE

(740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve
Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater for behandling og gjenvinning av
vann; apparater for å fremstille klart vann og renset vann
(aqua purificata); apparater for å elektrodeionisere vann;
apparater for vannfiltrering; deler og tilpasning for
ovennevnte produkter/varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206055 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200008585 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

(730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, IN 46285, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringe medisinske informasjonstjenester
relatert til hypoglycemia og postprandial kontroll.

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.16, 01758/2000

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08

(111) Reg.nr.: 206056 (151) Reg.dato: 2000.12.08

(210) Søk.nr.: 200008593 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

MAIL BIN
(730) Innehaver: Ricoh Company Ltd, Otha-ku, Tokyo,
JP

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater,
kopieringsmaskiner, flerfunksjonsmaskiner som har som
funksjon å kopiere, skrive ut og sende en telefaks, ytre
enheter for skriver så som brett, sorterer, skrivedrivverk,
skrivekontroller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.08
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg. nr. 1844 Reg. dato: 05.12.2000
Inngitt: 27.11.2000

Innehaver: Helene Opsal,  Opsal,  4580 Lyngdal

Merke: HELENE

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 08.01.2001
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GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER
MADRIDPROTOKOLLEN

Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering.

Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven § 53 og
Madridprotokollen artikkel 3 (4).

Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år
regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

Ytterligere
utpekt dato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale

registreringen.

Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering
må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad.

Internasjonale varemerkeregistreringer

Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter
Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf
varemerkeloven § 51.

(111) Int. reg. nr.: R448253
(151) Int. reg. dato: 1999.10.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.10.05

(540)

(730) Innehaver: Manager Magazin Verlagsgesellschaft
mbH, 19, Brandstwiete, D-20457 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Compilation and distribution of information and
pictures for the press and for documentation material, as
well as for informative and bibliographic material, in
particular using texts and images for the screen.

Gazette nr.: 22/99

(111) Int. reg. nr.: 486167
(151) Int. reg. dato: 1984.06.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.04

(540)

(730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations.

Gazette nr.: 9/00
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(111) Int. reg. nr.: 529304
(151) Int. reg. dato: 1988.09.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.10

(540)

JEANNE ARTHES
(730) Innehaver: Jeanne Arthes SA, BP 6, F-06000
Grasse Cedex, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery; essential oils, cosmetic products; hair
lotions.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 642580
(151) Int. reg. dato: 1995.07.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.21

(540)

(730) Innehaver: Regent Beleuchtungskörper AG, 390,
Dornacherstrasse, CH-4018 Bâle, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lighting fixtures and other lighting products.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 686019
(151) Int. reg. dato: 1997.12.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.25

(540)

SETALIN
(730) Innehaver: Akzo Nobel Resins BV, 5,
Ringersweg, NL-4612 PR Bergen OP Zoom, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed artificial resins.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 689784
(151) Int. reg. dato: 1998.02.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.29

(540)

PROVIACAL
(730) Innehaver: SA Lhoist Recherche et
Developpement, 28, rue Charles Dubois, B-1342
Ottignies-Louvain-la-Neuve, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Dust absorbing and binding products.
KL. 19:  Non-metallic building materials, in particular
lime.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 692064
(151) Int. reg. dato: 1997.12.01

(540)

RADIOPILOT
(730) Innehaver: Blaupunkt-Werke GmbH, 200, Robert-
Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radio and television apparatus, emitting and
receiving apparatus, radios, sound recording and
reproducing apparatus (except reproducing apparatus for
documents) as well as installations made thereof, mobile
communication apparatus, in particular car radios and
apparatus for navigation purposes and combinations
thereof, monitors and other data display apparatus;
cassette players for cars, compact disc players for
vehicles; apparatus for guidance systems for car drivers,
apparatus for road data communications, apparatus and
instruments for piloting land vehicles, for transport
purposes, for the movement of persons as well as for
transporting and conveying goods; chip cards, encoded
cards or control statement cards, especially CD-ROMs,
all above-mentioned goods being especially designed as
digital road maps or for use with systems providing
geographical information; accessories, namely car fittings
to hold portable radios, car anti-interference aerial
systems consisting of electrical components, i.e.
capacitors, reactance coils, resistors as well as anti-
interference modules made up thereof and intended for
car radios, apparatus racks, loudspeakers, turning knobs,
view scales, parts of said items.
KL. 14: Clocks.

Gazette nr.: 10/98

(300) Prioritet:
DE, 1997.06.26, 397 29 425

(111) Int. reg. nr.: 694048
(151) Int. reg. dato: 1998.02.16

(540)

«EUROMARINA»
(730) Innehaver: Quesada y Quesada SA, 100 Avenida
de las Naciones, 03170 Rojales (Alicante), ES

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Management (administration) of house and real
estate, including tourist housing facilities; insurance
underwriting; financial affairs; monetary affairs; real
estate operations.
KL. 37: Construction; repair; installation services.
KL. 42: Services of establishments providing
accomodation facilities and/or meals and beverages, such
as hotels, restaurants, cafes, bars, apartments, villas and
commercial centres; hotel and boarding house reservation
services; services of holiday camps, tourist homes,
holiday farms (boarding houses) sanatoria, rest homes
and of convalescent homes.

Gazette nr.: 13/98

(111) Int. reg. nr.: 694522
(151) Int. reg. dato: 1998.05.21

(540)

ZARA
(730) Innehaver: Industria de Diseño Textil SA (Inditex,
SA), Polígono Industrial de Sabón, parcela 79-B, 15142
Arteixo (La Coruña), ES

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling (luminous and mechanical),
checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment and computers; extinguishers.
KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.

Gazette nr.: 13/98
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(111) Int. reg. nr.: 696853
(151) Int. reg. dato: 1998.06.30

(540)

(730) Innehaver: Schöller Lebensmittel GmbH & Co
KG, Bucher Strasse 137, D-90419 Nürnberg, DE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Edible ices, preparations essentially made of
edible ices.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 696854
(151) Int. reg. dato: 1998.06.30

(540)

(730) Innehaver: Schöller Lebensmittel GmbH & Co
KG, Bucher Strasse 137, D-90419 Nürnberg, DE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, molluscs, crustaceans, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies; jams, compotes; dairy products.
KL. 30: Edible ices; bread, fine pastries and
confectionery, including their base products and
intermediate products; cereal preparations, honey;
chocolate, articles of chocolate and sweetmeats; coffee,
tea, cocoa, sugar; preparations, creams and desserts
essentially made of edible ice and/or chocolate and/or
chocolate goods and/or sweetmeats and/or coffee and/or
cocoa and/or sugar.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 696855
(151) Int. reg. dato: 1998.06.30

(540)

(730) Innehaver: Schöller Lebensmittel GmbH & Co
KG, Bucher Strasse 137, D-90419 Nürnberg, DE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Edible ices, preparations essentially made of
edible ices.

Gazette nr.: 16/98

(111) Int. reg. nr.: 699765
(151) Int. reg. dato: 1998.08.17

(540)

(730) Innehaver: Air China, (Zhongguo Guoji
Hangkong Gongsi), 100621 Beijingshi Shoudu Guoji
Jichang, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Leasing of real estate; real estate management;
guarantees; factoring.
KL. 39: Transport; freight (shipping of goods); passenger
transport; air transport; a car rental; storage; storage of
goods; storage of cargo.
KL. 42: Restaurants (including making meals for taking
out); promedical clinics, public baths for hygienic
purposes; hairdressing salons; beauty salons; printing;
photographic reporting.

Gazette nr.: 20/98



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.01.08 - nr 2

43

(111) Int. reg. nr.: 701667
(151) Int. reg. dato: 1998.09.21
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Interbrew SA, 1, Grand-Place, B-1000
Bruxelles, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 32:  Beers.
KL. 42:  Catering services, hotel services.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 706963
(151) Int. reg. dato: 1998.12.04

(540)

WORLDDIS
(730) Innehaver: Trans-o-Flex Schnell-Lieferdienst AG,
10, Hertzstrasse, D-69469 Weinheim, DE

(740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma
DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Shipment and delivery of goods, including
packages, by vehicles, especially motor vehicles, rail
vehicles, ships and airplanes; storage of goods; shipment
and delivery of documents, including letters, by vehicles,
especially motor vehicles, rail vehicles, ships and
airplanes (as far as there is no contradicting postal
monopoly).

Gazette nr.: 4/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.06.05, 398 31 461

(111) Int. reg. nr.: 708182
(151) Int. reg. dato: 1998.12.17

(540)

STRAIGHT & SHAPE
(730) Innehaver: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Hair care appliances operated by gas and also by
catalytic combustion; parts of the aforesaid appliances;
electrically heated hair care appliances; parts of the
aforesaid appliances.

Gazette nr.: 5/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.07, 398 37 883
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(111) Int. reg. nr.: 709979
(151) Int. reg. dato: 1999.02.02

(540)

BUGSY
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof, excluding
metal locks (non electric) and metal numberplates,
excluding engine components, excluding electric locks,
speed indicators, excluding heating, air-conditioning and
lighting systems, excluding nonmetallic and non electric
locks, number plates.

Gazette nr.: 8/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.08.03, 98744488

(111) Int. reg. nr.: 710810
(151) Int. reg. dato: 1999.02.12

(540)

CULTEC
(730) Innehaver: Gist-Brocades BV, Wateringseweg 1,
NL-2611 XT Delft, NL

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Milk and milk products.

Gazette nr.: 9/99

(300) Prioritet:
BX, 1998.10.20, 635140

(111) Int. reg. nr.: 712313
(151) Int. reg. dato: 1999.02.02

(540)

BUGSIE
(730) Innehaver: Automobiles Citroën (SA), 62,
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly sur Seine, FR

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motor vehicles and parts thereof, with the
exception of metal locks (non-electric) and registration
plates of metal, with the exception of engine components,
with the exception of electric locks, speed indicators,
with the exception of heating, air-conditioning and
lighting systems, with the exception of nonmetallic and
non-electric locks, of nonmetallic registration plates.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.08.03, 98744489
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(111) Int. reg. nr.: 714338
(151) Int. reg. dato: 1999.05.21

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The shape of the container
is excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Edible ice.

Gazette nr.: 13/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.02.10, 644313

(111) Int. reg. nr.: 716661
(151) Int. reg. dato: 1999.05.07

(540)

(526) Unntaksanmerkning: The word MEMPHIS is
excluded from the legal protection

(730) Innehaver: Austria Tabak AG, 51, Porzellangasse,
A-1090 Wien, AT

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Cigarettes, made of U.S. tobaccos.

Gazette nr.: 16/99

(111) Int. reg. nr.: 717571
(151) Int. reg. dato: 1999.07.29

(540)

(730) Innehaver: DK International A/S, Boulstrupvej 2,
DK-8300 Odder, DK

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cotton wool products (cosmetics).
KL. 5:  Hygienic bandages, panty liners, tampons.
KL. 16:  Handkerchiefs of paper and face towels of
paper.

Gazette nr.: 17/99
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(111) Int. reg. nr.: 719005
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

PLYTEX
(730) Innehaver: Thermopatch BV, 14, Draaibrugweg,
NL-1332 AD Almere, NL

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Plastic materials, printed or not, provided with a
thermoplastic adhesive layer to be applied on textile.
KL. 24:  Textile materials, printed or not, provided with
a thermoplastic adhesive layer and a self-adhesive layer.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.16, 649357

(111) Int. reg. nr.: 723141
(151) Int. reg. dato: 1999.10.21

(540)

CAFE-TASSE
(730) Innehaver: Cafe Tasse SA, 1, Avenue Reine
Astrid, B-1440 Wauthier-Braine, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning
equipment; steel wool.
KL. 29: Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, including tea jellies and coffee jellies;
jams, compotes; milk, flavoured or plain dairy products
and milk powder; edible oils and fats.
KL. 30: Chocolate covered dried fruit; coffee and tea as a
base or an ingredient in confectionery, fine pastries, sugar
or chocolate goods, including roasted coffee beans with a
chocolate coating and/or sprinkled with cocoa powder or
icing sugar; cocoa, including cocoa powder, with or
without sugar, flavoured or not, used for making hot
beverages; sugar; flour and preparations made from
cereals; bread; pastries; confectionery, including
confectionery made with walnuts and coffee-flavoured
confectionery; chocolate-coated sugar shells filled with
liqueur; biscuits; edible ices; chocolate, including mini 5-
gram filled chocolates, wrapped individually (called
«napolitans») and 5 gram, individually-wrapped mini
chocolates (called «mini chocolates»); filled or plain
chocolate bars; filled or plain chocolate slabs; pralines;
filled chocolate shells; filled hazelnut and chocolate
pralines wrapped individually (called «gianduja and
giandujotti»); chocolate shavings, chocolate powder,
chocolate granules and chocolate in liquid form, all used
for the preparation of hot drinks or for adding to coffee;
chocolate sticks, filled or not (known as «sticks»);
nougat, including coffee-flavoured nougat; honey; golden
syrup; yeast, baking powder; vinegar, sauces
(condiments); cinnamon and other spices; spiced bread,
edible ices.
KL. 33: Alcoholic beverages (except beer); coffee or
coffee-based liqueur; chocolate or chocolate-based
liqueur; liqueurs for flavouring coffee.
KL. 42: Hotel, café and restaurant services.

Gazette nr.: 25/99
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(111) Int. reg. nr.: 723230
(151) Int. reg. dato: 1999.10.21

(540)

APACK
(730) Innehaver: Apack Aktiengesellschaft für
biologische Verpackungen, 116, Losaurach, D-91459
Markt Erlbach, DE

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Biodegradable packaging with a starch base.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 723422
(151) Int. reg. dato: 1999.09.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Packard Bell NEC Europe BV, 279,
Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen, NL

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs (software); computers,
including notebooks, peripheral equipment for
computers; data processing apparatus.
KL. 16:  Printed matter, magazines, instructional and
teaching material (except apparatus) relating to computer
programming, computer software, computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, such as training,
helpdesk services, maintenance and support services.
KL. 35:  Publicity, including services rendered by
advertising agencies; commercial affairs, namely business
economy, business management and organization
consultancy; business appraisals; professional business
consultancy and business information; distribution of
promotional items, such as leaflets, brochures, printed
matter and samples; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; statistical
information; bookkeeping; business inquiries; marketing
and market research and analysis; opinion polls; rental of
business machines; computerized file management;
business mediation in the sales, via Internet, of the
products mentioned in classes 9 and 16.
KL. 36:  Financial affairs, hire-purchase financing,
providing leasing contracts, providing credit.
KL. 37:  Installation, maintenance and repair of
computers, of telecommunication apparatus and
installation; information with respect to the
aforementioned services.
KL. 38:  Telecommunication, also through Internet;
communication through computer terminals; interactive
communication via computer networks (Internet), cable
networks or other means of data transfer; providing
access to Internet; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail services; rental of
telecommunication equipment; information with regard to
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the aforementioned services.
KL. 42:  Computer programming; consultancy in the
field of computer programming and computer science;
providing electronic access to databases; programming
for electronic data processing; updating of computer
programs; recovery of computer data; professional
technical advice; professional consultancy (non-business)
including professional consultancy with regard to the
services mentioned in classes 37 and 38; rental of
computer software; rental of data processing equipment
and rental of computers; design and development of
software for the benefit of Internet and Intranet
applications.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.26, 651824

(111) Int. reg. nr.: 724139
(151) Int. reg. dato: 1999.09.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Merkur Spielothek GmbH & Co KG,
1-15 Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp, DE

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28:  Automatic coin-operated compact sports
machines, compact sports devices conceived for playing
in small rooms, in particular electronic darts, table
football, pool/billiards, snooker, shooting ranges.
KL. 41:  Entertainment, namely services providing
entertainment and relaxation; amusement arcades with
automatic entertainment machines.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 725501
(151) Int. reg. dato: 1999.11.12

(540)

(730) Innehaver: Gavco 132 Ltd, Studio House, Mount
Street, New Basford, Nottingham NG7 7HX, England,
GB

(740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231
Lundamo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38:  Electronic transmission of voice, data, images
and documents via computer terminals and networks;
data and voice telecommunications; electronic mail
services, facsimile transmission services; message
handling services.

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.05.14, 2197243
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(111) Int. reg. nr.: 725806
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

CONCEPTCALL
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-
Ebert-Allee, D-53113 Bonn, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipement for telecommunication, especially
for broadcasting and television.

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: 725808
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

COMFORTCALL
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-
Ebert-Allee, D-53113 Bonn, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipement for telecommunication, especially
for broadcasting and television.

Gazette nr.: 2/00
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(111) Int. reg. nr.: 725809
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

COMPACTCALL
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-
Ebert-Allee, D-53113 Bonn, DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipement for telecommunication, especially
for broadcasting and television.

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: 725932
(151) Int. reg. dato: 2000.01.10

(540)

ANEO
(730) Innehaver: Aneo AB, Maskingatan 3, S-195 60
Märsta, SE

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers and peripheral devices thereto and
computer software for anaesthesia and intensive care.
KL. 10:  Medical apparatus and instruments for
anaesthesia and intensive care.
KL. 42:  Medical-technical development and research.

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.03, 99-08938

(111) Int. reg. nr.: 726488
(151) Int. reg. dato: 1999.10.13

(540)

ROXAN-FURNIPET
(730) Innehaver: Klöckner Pentaplast GmbH,
Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur, DE

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Plastic films, web formed materials made of
paper and/or plastics for coating plastics, metallic and
wooden materials.
KL. 17:  Plastic films, web formed materials made of
plastic and also in combination with paper for covering
plastics, metallic and wooden materials; all aforesaid
goods as semifinished products.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.15, 399 34 275.3/16

(111) Int. reg. nr.: 726590
(151) Int. reg. dato: 1999.11.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International
BV, 76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem, NL

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.20, 655804
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(111) Int. reg. nr.: 726611
(151) Int. reg. dato: 1999.12.22

(540)

POWER TAPE
(730) Innehaver: Henkel France, 161 rue de Silly, F-
92100 Boulogne Billancourt, FR

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Adhesive tapes for stationery or household
purposes.
KL. 17:  Adhesive tapes other than for medical,
stationery or household purposes.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.06.30, 99 801 359

(111) Int. reg. nr.: 726674
(151) Int. reg. dato: 1999.09.08

(540)

(730) Innehaver: Siemens Building Technologies AG,
Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, CH

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrical and electronic apparatus and
instruments; safety and security facilities and equipment
for protection from fire, fire damage, explosions,
poisoning, trespassing, unauthorized access and voltage
surges; alarm and detection systems, warning systems
and status detectors, illuminated and infrared barriers and
fences, signaling stations; danger detectors, in particular
fire detectors, break-in detection systems, gas detectors;
fire gas, gas, smoke, aerosol, flame, temperature,
vibration and leak detectors, as well as sensors for
technical alarms; facilities for protection from theft,
trespass and attacks; access control, time schedule
control, time recording and schedule management;
opening and closing devices with electronic control
systems, monitoring and control equipment for doors;
signal transmitting and displaying devices; extinguishing
installations, in particular sprinklers, extinguishing-gas
containers, pressure-reducing devices and valves; optical
and acoustic signaling equipment for alarms, in particular
loudspeakers, signaling horns, sirens, lighting fixtures,
neon signs; equipment for emergency and alarm central
stations, in particular communication and displaying
devices; integral danger-detection systems, upper danger-
detection systems, devices for input, processing and
assessment of messages in connection with fire detection,
fire extinguishing, trespass detection, gas detection,
access control, time scheduling control; monitoring and
video surveillance systems, equipment for electronic
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control, surveillance, remote surveillance and alarm
verification by means of audio-video technology and
audio-video signal transmission; power surge and
overvoltage protection equipment; combinations of the
aforementioned installations in integrated systems;
computer software; data carriers for training purposes;
parts and accessories therefor included in this class.
KL. 35:  Marketing.
KL. 37:  Installation, mounting, repair and maintenance
of safety equipment and facilities and of wired and
wireless transmission equipment, repair and maintenance
of electric and electronic goods.
KL. 38:  Telecommunication, transmission of alarm
signals to central emergency stations and to response
forces, communication via computer terminals.
KL. 39:  Transport of valuables.
KL. 41:  Instruction and training of personnel, of
customers and other third persons, publication of printed
matter.
KL. 42:  Planning and advice in connection with the
manufacture and installation of safety devices, facilities
and services, technical and scientific advice, consulting in
the field of safety technology; computer software design
for capture and processing of alarms and for operation of
safety equipment and emergency and alarm central
stations; operation of alarm central stations, exploitation
of security and guarding services.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.08, 464958

(111) Int. reg. nr.: 728128
(151) Int. reg. dato: 1999.12.30

(540)

(730) Innehaver: Kavaklidere Saraplari Anonim Sirketi,
Cankiri Yolu 6 Km. Akyurt, Ankara, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Non-alcoholic beverages; beers; mineral water;
soda water; other non-alcoholic beverages; fruit juices;
fruit extracts; non-alcoholic carbonated beverages with or
without fruit; cola drinks; syrups mainly consisting of
grape juice.
KL. 33:  Wine; alcoholic beverages; champagne;
vermouth; liqueurs; cognac; whisky; gin; raki (a
traditional turkish alcoholic beverage); vodka; martini.

Gazette nr.: 5/00
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(111) Int. reg. nr.: 728621
(151) Int. reg. dato: 2000.01.19

(540)

(730) Innehaver: Modify BV, 4, Helmkade, NL-1901
BM Castricum, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry (except fungicides, herbicides and insecticides).
KL. 5:  Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

Gazette nr.: 05/00

(111) Int. reg. nr.: 728624
(151) Int. reg. dato: 2000.01.15

(540)

FREESTYLE
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, 48, Unnastrasse, D-
20253 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Self-adhesive tapes and stripes for the fixing of
objets.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.28, 399 67 601.5/16

(111) Int. reg. nr.: 728625
(151) Int. reg. dato: 2000.01.24

(540)

LT 28
(730) Innehaver: Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts; vehicles and their parts, including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class including scale model
vehicles, especially scale model cars, balls, plush toy,
apparatus for electronic games other than those adapted
for use with television receivers only.
KL. 37:  Construction, repair, dismantling and
maintenance of vehicles including vehicle repair in the
course of vehicle breakdown service, cleaning, servicing
and varnishing of vehicles.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.27, 399 59 674.7/12

(111) Int. reg. nr.: 729053
(151) Int. reg. dato: 2000.03.03

(540)

PEUGEOT GOA
(730) Innehaver: Automobiles Peugeot (SA), 75,
Avenue de la Grande-Armée, F-75016 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
for preservation, dyestuffs, mordants, sheet and powdered
metals for paints, surfacers, anti-corrosive bands,
colorants, agglutinants for paints, thinners for paints,
thickeners for paints, binding agents for paints, coatings
(paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
preparations for metals, thinners for paints, binding
agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.
KL. 24:  Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric,
cheviots, cotton fabrics, cotton goods, drill, crepe,
crepon, damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric),
fustian, jute fabric, woollen fabrics, fabrics made of wool,
linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics
of imitation animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk
fabrics, esparto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other
than for stationery, velvet, tulle, jersey fabric.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.24, 99813820
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(111) Int. reg. nr.: 729054
(151) Int. reg. dato: 2000.01.20

(540)

BOA
(730) Innehaver: BOA Warenhandels-GmbH,
Ferdinand-Porsche-Strasse 13, D-67269 Grünstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Hi-fi and car radio accessories, namely wires,
plugs, connecting elements, fuses, fuse boxes, adapters,
distributor blocks, suppression filters, condensers,
amplifiers; aerials, batteries, accumulators, loudspeakers,
car radios.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.20, 399 58 040.9/09

(111) Int. reg. nr.: 729062
(151) Int. reg. dato: 1999.12.08

(540)

STEHLE
(730) Innehaver: J. Stehle & Söhne AG, 26-28,
Waldstrasse, D-73773 Aichwald, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Gear wheels, gear units, in particular gear drives,
special transmission, geared engines (except for land
vehicles); electric motors (except for land vehicles);
electric drives for actuating sun protection systems,
gathered curtains, exterior and interior blinds, window
shades, sun blinds, darkening means, canvas for viewing
slides, roller blinds.
KL. 9:  Control devices and control systems for electric
motors and electric drives; regulation devices and
regulation systems for electric motors and electric drives;
actuating and servo drives for carrying out short
movement sequences, like the adjustment of infinitely
variable gear units, levers, flaps, spindles.
KL. 17:  Moulded parts of synthetic material and shaped
parts to be used with abovementioned goods.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.30, 399 38 026.4/07

(111) Int. reg. nr.: 729063
(151) Int. reg. dato: 1999.12.17

(540)

CERABOND
(730) Innehaver: Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for the electroplating industry.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.17, 399 42 053.3/01

(111) Int. reg. nr.: 729065
(151) Int. reg. dato: 2000.02.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Miljöbolaget i Svealand AB, Box 44,
S-688 21 Storfors, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport; packing and storage of goods.
KL. 40:  Treatment of materials in connection with the
destruction, burning, purification and recycling of
industrial waste and waste from farming and forestry and
properties and households; energy production in
connection with destruction and recycling of waste.
KL. 42:  Veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; consulting services concerning
environmental control, sorting of waste and recoverable
materials; town-planning and landscape-planning.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 729068
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18

(540)

FAT PIPE
(730) Innehaver: Power Stick OY, Linnavuorentie 28C,
SF-00950 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Floorball equipment, floorball stick.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.11.18, TI99903700

(111) Int. reg. nr.: 730469
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(730) Innehaver: NedStat BV, 30, Dalsteindreef, NL-
1112 XC Diemen, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Compiling, arranging, classifying and
processing of data, particularly concerning the number of
visitors to a web site; statistical information; drafting of
statistics; administrative services.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.02, 657961

(111) Int. reg. nr.: 730471
(151) Int. reg. dato: 2000.02.23

(540)

TUTOTEC
(730) Innehaver: Tutogen Medical GmbH, 6,
Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen am Brand, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles; suture materials; transplants and
implants.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.24, 399 51 329.9/10

(111) Int. reg. nr.: 730472
(151) Int. reg. dato: 2000.02.24

(540)

TUTODENT
(730) Innehaver: Tutogen Medical GmbH, 6,
Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen am Brand, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopedic articles; suture materials; transplants and
implants.

Gazette nr.: 8/00
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(111) Int. reg. nr.: 730479
(151) Int. reg. dato: 1999.11.27

(540)

KEIM
(730) Innehaver: Keimfarben GmbH & Co KG, 16,
Keimstrasse, D-86420 Diedorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Colorants, paints, coatings, coating materials,
sealing materials, priming agents, anti-corrosive
preparations, tinting (colour) concentrates, colour
powder; impregnating, consolidating and algicide
coatings; preparatory treatment agents, diluting agents for
paints, additives for paints, binding preparations for
paints; fillers (mastics).
KL. 19:  Building materials (not of metal), plaster
(render), mortars, dry material for preparation of slurry,
aggregates, reinforcing fabrics for building, mortars, wall
and ceiling slabs, corner and joint covering strips,
expansion joint mouldings, all said goods for building.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.21, 399 50 888.0/02

(111) Int. reg. nr.: 732125
(151) Int. reg. dato: 2000.02.02

(540)

CLEANMIX
(730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, 17, Hochstrasse, D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen
machines and equipment, including mincing machines,
mixing and kneading machines, pressing machines, juice
extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines,
electric motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; electric waste
disposal units including waste masticators and
compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including
washing machines, spin driers, laundry presses, ironing
machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods included in this class, in particular hoses, pipes,
dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners;
electric cleaning equipment for household use including
electric window cleaning machines and electric shoe
cleaning devices.
KL. 9:  Electric apparatus and instruments (included in
this class) in particular electric irons; electric film wrap
welding devices; electrothermic hair curlers; kitchen
scales, personal scales; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and monitoring
devices for household appliances; recorded and blank
machine-readable data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for operating and controlling
household appliances; parts for the afore-mentioned
goods included in this class.
KL. 11:  Heating, steam producing and cooking devices,
in particular ovens, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave
appliances, tea and coffee making apparatus, cooling
devices, in particular also deep freezing apparatus, ice
makers; ice-cream makers; driers, in particular also
laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease
filters, grease filter devices, grease extractor devices and
grease extractor hoods; air conditioning devices as well
as devices to improve air quality, air humidifiers, water
piping devices as well as sanitary equipment, in particular
also fittings for steam, air and water piping equipment,
warm water devices, storage water heaters and continuous
flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream
making machines; parts of all afore-mentioned goods
included in this class.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.22, 399 66 181.6/11
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(111) Int. reg. nr.: 732134
(151) Int. reg. dato: 1999.12.20

(540)

F1
(730) Innehaver: Formula One Licensing BV, 34
Koningslaan, NL-1075 AD Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Toiletries, including antiperspirants; body spray;
deodorants for personal use; cosmetic preparations for
skin care products; perfumes; perfumery; eau de Cologne;
after-shave lotions; pre-shave preparations; soap;
essential oils; make-up preparations; talcum powder;
bubble bath preparations; bath oils; perfumes for bathing;
shower gel; bath salts not for medical purposes; shampoo;
hair conditioners; hair fortifiers; hairspray; hair masks;
hair mousse; hair wax.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit and illuminants); candles, wicks.
KL. 9:  Clothing, shoes, headgear, helmets, gloves, belts,
goggles, all aforesaid products for safety purposes;
illuminated and mechanical signs and signposts; anti-
dazzle screens; sun glasses and spectacles; cords, frames,
lenses and spectacle cases for sun glasses and optical
products; electronic anti-theft equipment, alarm and
security systems; electronic organisers; remote-controlled
locking equipment; electronic remote control devices;
appliances for personal safety; encoded cards and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific,
optical, cinematographic, photographic, radio reception,
radio transmission, intercommunication, telephone, sound
reproducing, sound recording equipment and instruments;
satellite equipment; data-processing equipment and
computers; computer programmes, recorded (software);
computer hardware; video recorders and video players;
video cassettes, records, tapes, compact discs; video
games equipment; cameras; receivers; electronic
amusement equipment operated by coins or a counter;
educational and instruction equipment and instruments;
fire-extinguishing apparatus; compasses (not for drawing
purposes); audio and video recording equipment and
cassettes; compact disc equipment; digital equipment and
digitizers; tapes and electronic data carriers containing
publications such as books; television equipment;
exposed films; flashlights; magnets; pedometers;
counting equipment; speedometers; kilometer counters;
calculators; recording equipment; scoreboard and timing
equipment; binoculars; unrecorded tapes and discs;
recorded tapes and discs, electronic games adapted for
television; computer games; video games; CD-ROMs;
parts and accessories of aforementioned goods, included
in this class.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; engines for land vehicles.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and products
made of or covered by precious metals not included in
other classes; jewels; trinkets; jewellery, fake jewellery;
precious stones; timepieces and chronometers; clocks and
watches; key rings and money clips of precious metals;
picture frames of precious metals; pins of precious

metals, broaches, tie pins and cuff links.
KL. 16:  Paper, paperboard and cardboard and products
manufactured from these not included in other classes;
adhesives for office and domestic use; letter paper;
printed matter; postcards; books; almanacs; materials and
printed matter for bill boards; calendars; photographs;
collector’s cards; stickers and sticker albums; bumper
stickers; swap cards; address books; organisers made of
paper; diaries; correspondence portfolio and writing pads;
maps; printing, painting and drawing sets; catalogues;
cards, plans and survey maps; posters; instruction and
educational materials not included in other classes;
artists’ materials (excluding colours or varnishes); paint
brushes; easels; playing cards; photographs; stamps; book
covers and bindings; portfolios; newspapers; magazines;
periodicals; cartoon strips; publications; manuals;
yearbooks; business magazines; albums; signature books;
diaries; cutting books; ring books; time schedules and
other stationery for planning activities; imitation bank
notes; computer files; stencils; transfers; gift wrapping
paper; paper party articles such as garlands, tablecloths,
boxes, bags, packaging, badges for clothing, ornaments
of papier mâché or cardboard; rulers; writing materials
and inks; typewriters and office equipment (excluding
furniture); erasers; wrapping paper; portraits; parts and
accessories of the aforementioned goods not included in
other classes.
KL. 18:  Articles made from leather or artificial leather,
not included in other classes; suitcases, cases and bags,
weekend suitcases; rucksacks; handbags; purses; belt
bags; sports bags, not included in other classes; school
bags; attaché cases; correspondence files; umbrellas;
parasols; walking sticks; cabin trunks and travelling bags;
sunshades; portfolios; wallets; billfolds; book covers and
key cases; all made of leather or imitation leather and not
included in other classes, parts or accessories for the
aforementioned goods, not included in other classes.
KL. 21:  Household or kitchen ware and boxes, cups,
mugs and glassware; combs and sponges; brushes (with
the exception of paint brushes); materials for
manufacturing brushes; cleaning articles; mineral wool;
processed and semi-processed glass (excluding glass for
the construction industry); pottery.
KL. 24:  Bed covers and table cloths; towels; flags;
woven and other textile articles.
KL. 25:  Clothing articles; T-shirts; swimwear; rainwear;
sportswear; recreational wear; nightwear; ski suits;
underwear; tracksuits; trench coats; overalls; coats and
capes; suits; bathrobes; polo shirts; hats and head
coverings; cap visors; sunshades; baseball caps; ties;
shawls; gloves; belts; suspenders; boots; ski boots;
overshoes; shoes; sandals; socks; headbands and
wristbands; sports shoes; parts and accessories for the
aforementioned goods, not included in other classes.
KL. 26:  Lapel pins and badges; buttons; artificial
flowers.
KL. 28:  Games; toys and playthings; sports equipment
and sports articles; electronic toys, electronic games and
toys; balloons and party hats; board games; toys whether
stuffed with plush or not, stuffed toys, dolls, statuettes;
puzzles and jig-saw puzzles; model cars and electronic
games and manually operated electronic video games;
adapters and their cabling; each of the aforementioned
goods in this classification for use on or related to the
Internet.
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KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee surrogates, flour and grain products, bread,
patisserie and confectionery, consumer ice; honey; syrup;
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); herbs; ice; pasta; chocolate drinks; sweets
(non-medicinal); cookies; cakes, biscuits; refrigerated and
frozen patisserie and confectionery; ready-made meals
and ingredients for meals not included in other classes;
sauces; salad dressings; pizzas; popcorn; waffles;
sandwiches; snacks included in this class.
KL. 34:  Tobacco; smoking requirements; ashtrays;
lighters; matches.
KL. 35:  Management of commercial affairs; business
administration; administrative services; advertising and
publicity; collecting wide ranging goods on behalf of
third parties (private or business), including sports and
sport related equipment, clothing, games, toys, souvenirs,
printed matter and books, computer software (excluding
transportation), enabling customers to easily examine and
purchase the goods by means of computers, interactive
means of communication, as well as by electronic means
such as the Internet and other online connections, the
administrative processing of orders by means of
computers using interactive means of communication; the
automated storing and accessing business information;
merchandising by means of displays, etc.; collecting and
distributing advertising materials; production of
advertising materials; subscriptions to printed matter (on
behalf of third parties) by interactive electronic means of
communication; the aforementioned services also using
the Internet and Websites.
KL. 38:  Radio and television broadcasts, also using the
Pay TV system; satellite and cable broadcasts; radio and
television broadcasts on digital networks including the
Internet and Internet related interactive services;
telecommunications; electronic data, image and sound
transmission on computer terminals and networks; the
broadcasting of television programmes; the
aforementioned services also using and by means of the
Internet and Websites.
KL. 41:  The arranging, organising and holding of sports
events, tournaments, competitions; the production of
sports events, tournaments and competitions for radio,
film and television; providing sports information using
real-time chat boxes and computer bulletin boards;
providing recreational facilities for sports events,
tournaments and competitions; organising music events
and concerts; producing and promoting artists and
compact discs, the aforementioned services also using
and by means of the Internet and Websites.
KL. 42:  Providing access to interactive computer
databases in the area of sport; providing access to
computer bulletin boards and real-time chat boxes in the
area of sport; hotel, restaurant and catering services;
printing; photographic services; medical assistance;
clinics; reservation of temporary accommodation; renting
rooms; legal services; licensing intellectual copyrights;
scientific or industrial research; computer programming;
photography and photo reports; photographic services,
the aforementioned services also using and by means of
the Internet and Websites.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.06.25, 657310

(111) Int. reg. nr.: 733289
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

SNOWSNAKER
(730) Innehaver: Wolfgang Rieg, 47, Ernst Heinkel
Strasse 47, D-71404 Korb, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles.
KL. 28:  Gymnastic and sporting articles, winter sports
articles.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733721
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: System 180 Stahlrohrentwicklungs-
und Vertriebsgesellschaft mbH Berlin, 1, Gallipoliweg,
D-12109 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Transportable buildings of metal; pipes and tubes
of metal.
KL. 20:  Furniture.
KL. 37:  Building construction.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.07, 399 63 803.2/06
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(111) Int. reg. nr.: 733858
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19

(540)

GPSERVICEPILOT
(730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
the recording, sending, transmission, switching,
reception, reproduction and processing of sound, signals,
characters and/or images; devices for the recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages, information and data;
communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic devices of
communications engineering and voice data
communication, telephones, videophones, voice boxes,
dialing devices, domestic telephone systems,
loudspeakers, hand-free kits for mobile telephones.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.22, 399 73 422.8/09

(111) Int. reg. nr.: 734403
(151) Int. reg. dato: 2000.03.30

(540)

DESTINY
(730) Innehaver: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for agricultural use,
horticulture and silviculture, seed dressing preparations
(included in this class), manures.
KL. 5:  Preparations for weed and pest control,
insecticides, herbicides, fungicides.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734541
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Dorpan SL, 42, Gremio Toneleros,
Poligono Son Castello, 07009 Palma De Mallorca,
Baleares, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; publications,
brochures and prospectuses, bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards, printer’s type; printing blocks.
KL. 42:  Hotel services, booking of hotel rooms and
temporary accommodations; restaurant services (meals).

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.11.17, 2.270.911
ES, 1999.11.17, 2.270.912
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(111) Int. reg. nr.: 734545
(151) Int. reg. dato: 1999.11.08

(540)

(730) Innehaver: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
D-33617 Bielefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Auxiliaries and products for preserving
foodstuffs; agar-agar; auxiliaries for tinned foodstuffs,
namely products for preserving foodstuffs, natron for
consumption (carbonate) and emulsifiers.
KL. 16:  Books, reviews (magazines), newspapers.
KL. 29:  Preparations made with fruits essentially
containing concentrated fruit juices, fruit juices and
pectin or other binders for manufacturing creams made
with milk creams, fromage blanc, cream desserts,
yoghurts, creams made with milk; ready-made desserts,
namely cream desserts, creamy yoghurts, fruit creams,
fromage blanc creams, creams made with milk, these
products are also available in packaging combined with
powder for sauces or with ready-made sauces; grilled
soya beans, sugar-coated raisins, sugar-coated sultanas,
potato crisps; preparations made with fruits and
vegetables, including in dried, deep frozen or preserved
form; soups and similar preparations, including in dried,
deep frozen or preserved form; fruit soups, soup
garnishes; potato balls, fried potatoes, edible potato
flakes, edible potato rings; dishes made with fromage
blanc, ready-to-eat creams, soft white cheese and fromage
blanc, including in prepared form, marmalades and jams,
creams, crème fraîche, including with herbs and
condiments, yoghurts, including those with fruit;
gelatinization powder; pectin, fromage frais; foodstuffs
containing dry fruit, particularly orange and lemon peel;
fruit extracts, food gelling products; products for gelling
fruit, namely gelitinization comprising fruit sugar for
gelatinization, pectin in powdered, liquid and paste form;
alginates (for food), edible plant jellies; all the above
goods also manufactured, whenever possible, in the form
of dietetic foods or adapted to dieting or in the form of
foodstuffs reduced in calories and carbohydrates and may
also be deep-frozen and cooled; gelatine for tarts;
hazelnuts, peanuts, palm fruits, pistachio nuts, roasted
and sugar-coated cashew nuts; hazelnut spread made with
vegetable fat and containing sugar and/or honey and/or
milk constituents and/or glucose syrup and/or nougat and/
or fruits and/or fruit extracts and with added ground
hazelnuts and/or whole hazelnuts and/or peanuts and/or
soya beans and/or cocoa and/or cocoa extracts and/or
vitamins and/or maize and/or lecithin and other flavour
intensifiers; cream for tarts in liquid and paste form;

deep-frozen food and prepared dishes mainly consisting
of meat and with added vegetables combined with pasta,
condiments, sauces and potatoes; sweet and savoury
powdered soups, powdered cream; fragrant oils for cakes,
gelling agents for foodstuffs, edible gelatine, edible fats
in spray form for cake moulds; deep-frozen fruits and
vegetables; deep-frozen fish, deep-frozen potato
dumplings, deep-frozen french fries; gelling agents for
preserving foodstuffs; preserved fruits and vegetables,
meat, fish and fruit jellies, fruit extracts; cream for
cooking, fermented or not, essentially consisting of plants
and made with milk; powder for making potato balls.
KL. 30:  Powder containing seasonings, thickeners and
sweeteners, for preparing desserts using fromage blanc,
adjuvants for making cakes and tarts, particularly aid
products for making tarts, products for increasing the
volume of pastry mixture for cooking and for filling,
cooking mixtures and filling mixtures, products for
strengthening the bases of tarts; ready-to-cook
preparations for cakes (confectionery); dessert mix,
similar products used for preparing cream desserts,
whipped cream, jellies, creamy dessert, mousses and
other sweet dessert dishes; part-prepared pastry, namely
mixtures which require eggs and/or milk added; sugar
substitution and replacement products; condiments,
allspice (mixed seasonings); salts made from condiments
and condiments in liquid and solid form; pastry and
confectionery goods, chocolate, chocolate products and
sweet products; puffed corn, maize flakes and other
cereal flakes, appetizers made with cereal starch and
cereal flours and animal albumen, namely snack biscuits;
small cakes, particularly crackers and savoury biscuits;
cereal products as foodstuffs, particularly foodstuffs
made using puffed, grilled or cooked cereals, particularly
cereal preparations ready to eat with sugar and/or fruits
and/or chocolate and/or walnuts, cereal products as
products in the form of bars with added sugar and/or
honey and/or cocoa and/or chocolate and/or walnuts and/
or dried fruits and/or fruits, muesli, namely combinations
of foodstuffs consisting mainly of a mixture of cereal
flakes and dehydrated fruits; sauces and similar
preparations, including salad creams and dressings,
including in dried, deep-frozen forms or in conserves;
pasta; edible ices, deep-frozen food and prepared dishes
essentially consisting of pasta, condiments and sauces
combined with meat, fish with added vegetables and
potatoes, the above goods also deep-frozen; pudding mix,
dessert cream in powder form, powdered cream dishes;
powder for desserts with jelly, glazing for tarts, powdered
sauces, including powdered sauces for salads, baking
powder, baker’s yeast, vanilla sugar, adjuvants for cheese
cakes, namely preparations from gelling agents and
thickeners made from plants with added flavourings and/
or colourings; cake flavourings, excluding essential oils,
thickeners for whipped cream, powdered cream for tarts,
edible starch, powder for edible ices; pizzas, citric acid
for use in foodstuffs, gelling sugar, cream for making
desserts; honey, invert sugar cream, gelling sugar; all the
above goods also manufactured, whenever possible, in
the form of dietetic foods or adapted to dieting or in the
form of food reduced in calories and carbohydrates and
may also be deep-frozen and cooled; carob seed flour,
powdered tea, powdered instant tea, powdered iced tea.
KL. 31:  Hazelnuts (fresh), peanuts (fresh), pistachio nuts
(fresh), almonds and cashew nuts (fresh).
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KL. 32:  Syrups and other goods (included in this class)
for making non-alcoholic beverages, including in
powdered and crystal form; fruit juice (concentrates),
fruit juices.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734557
(151) Int. reg. dato: 2000.02.05

(540)

PERLAN
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing, and degreasing agents; dishwashing agents;
chemical preparations for cleaning, degreasing and de-
oiling of glass, metal, porcelain, stone, wood and
synthetics; soaps; cosmetics.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.03, 399 54 288.4/03

(111) Int. reg. nr.: 734959
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19

(540)

SOLDALIT
(730) Innehaver: Keimfarben GmbH & Co KG, 16,
Keimstrasse, D-86420 Diedorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Colorants, paints, coatings, coating materials,
sealing materials, priming agents, anti-corrosive
preparations, tinting (colour) concentrates, colour
powder; impregnating, consolidating and algicide
coatings; preparatory treatment agents, diluting agents for
paints, additives for paints, binding preparations for
paints; fillers (mastics).

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.08, 399 77 580.3/02

(111) Int. reg. nr.: 734961
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19

(540)

ALLERGOSIL
(730) Innehaver: Keimfarben GmbH & Co KG, 16,
Keimstrasse, D-86420 Diedorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Colorants, paints, coatings, coating materials,
sealing materials, priming agents, anti-corrosive
preparations, tinting (colour) concentrates, colour
powder; impregnating, consolidating and algicide
coatings; preparatory treatment agents, diluting agents for
paints, additives for paints, binding preparations for
paints; fillers (mastics).

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.08, 399 77 578.1/02

(111) Int. reg. nr.: 734963
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Inka OY, Urusvuorenkatu 2, SF-20360
Åbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes);
padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials; all the
aforementioned products especially for packing and
binding.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; all the aforementioned products especially for
packing and binding.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.04.07, T200001194
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(111) Int. reg. nr.: 734965
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Inka OY, Urusvuorenkatu 2, SF-20360
Åbo, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes);
padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials; all the
aforementioned products especially for packing and
binding.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; all the aforementioned products especially for
packing and binding.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.04.07, T200001193

(111) Int. reg. nr.: 735551
(151) Int. reg. dato: 2000.06.03

(540)

FAULHABER
(730) Innehaver: Minimotor SA, CH-6981 Croglio, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electromotive apparatus; cell switches,
interlocking components, coders, tachodynamos and
control circuits for electric drives, all goods included in
this class.
KL. 9:  Electronic control circuits for electric drives.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.03, 473339

(111) Int. reg. nr.: 735653
(151) Int. reg. dato: 2000.05.15

(540)

CAMUS
(730) Innehaver: Camus «La Grande Marque» SA, 29,
rue Marguerite de Navarre, F-16100 Cognac, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Tobacco, smokers’ articles; matches.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.15, 99824195

(111) Int. reg. nr.: 735664
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

SEROPHTA
(730) Innehaver: Laboratoires Goemar (SA), ZAC La
Madeleine, Avenue du Général Patton, F-35400 Saint
Malo, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products for eye cleansing.
KL. 10:  Eye cleansing appliances.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.07, 99 827 438

(111) Int. reg. nr.: 735667
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

COVERT
(730) Innehaver: I.D.S. Pharmaceutical Division BV,
25, Santkamp, NL-6836 BE Arnhem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather items included in this class.
KL. 25:  Clothing, footwear and headwear.
KL. 35:  Business middleman services for marketing
goods listed in classes 18 and 25.

Gazette nr.: 13/00
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Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven § 55 første ledd:
Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal registrering for samme merke.

Int. reg. 539345 erstatter norsk reg. nr. 143148.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften §§ 28 og 29

(111) Reg.nr.: 28547

(730) Innehaver: Alpharma AS, Harbitzalleen 3, 0275
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 28551

(730) Innehaver: Alpharma AS, Harbitzalleen 3, 0275
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 40083

(730) Innehaver: Velos-Perforex Ltd, Eastbourne, East
Sussex, England, GB

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 55605

(730) Innehaver: Euclid-Hitachi Heavy Equipment, Inc,
22221 St.Clair Avenue, Cleveland, OH 44117, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 58200

(730) Innehaver: Alpharma AS, Harbitzalleen 3, 0275
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 104437

(730) Innehaver: Euclid-Hitachi Heavy Equipment, Inc,
22221 St.Clair Avenue, Cleveland, OH 44117, US

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen

(111) Reg.nr.: 107546

(730) Innehaver: Elefanten GmbH, 41-51,
Hoffmannallee, D-47513 Kleve, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 112646

(730) Innehaver: Dr.Ing. h.c.F.Porsche AG, Stuttgart,
DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 114027

(730) Innehaver: Dr.Ing. h.c.F.Porsche AG, Stuttgart,
DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 143780

(730) Innehaver: Combisafe International AB,
Storsjöstråket 15, S-831 34 Østersund, SE

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks
765 Sentrum, 0106 Oslo

(111) Reg.nr.: 149029

(730) Innehaver: KK Mugen, Saitama, JP

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 164758

(730) Innehaver: OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse,
CH-6301 Zug, CH

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 164759

(730) Innehaver: OVD Kinegram AG, 22, Gubelstrasse,
CH-6301 Zug, CH

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg.nr.: 168604

(730) Innehaver: Bankgesellschaft Berlin AG, 2,
Alexanderplatz, D-10178 Berlin, DE

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 171904

(730) Innehaver: Euroster SA, 14, rue de la Ladrie, ZI
de la Pilaterie, F-59650 Villeneuve d’Ascq, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo

(111) Reg.nr.: 181151

(730) Innehaver: Privilege Portfolio Nordic ASA,
Postboks 444, 4349 Bryne, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Selmer & Co DA
v/Jon Skjørshammer, Postboks 476 Sentrum, 0105 Oslo

(111) Reg.nr.: 189833

(730) Innehaver: AltaVista Co, 529 Bryant Street, Palo
Alto, CA 94301, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 189947

(730) Innehaver: AltaVista Co, 529 Bryant Street, Palo
Alto, CA 94301, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo

(111) Reg.nr.: 190549

(730) Innehaver: Skoropa AS, Nygade 7, DK-1164
København, DK

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 194075

(730) Innehaver: ArGus AS, Postboks 2882 Kjørbekk,
3702 Skien, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg.nr.: 194245

(730) Innehaver: ArGus AS, Postboks 2882 Kjørbekk,
3702 Skien, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg.nr.: 194389

(730) Innehaver: ArGus AS, Postboks 2882 Kjørbekk,
3702 Skien, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg.nr.: 201839

(730) Innehaver: ArGus AS, Postboks 2882 Kjørbekk,
3702 Skien, NO

(740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS,
Postboks 36, Minde, 5826 Bergen

(111) Reg.nr.: 202824

(730) Innehaver: Spray TMH AB, Nybrogatan 55, S-
114 85 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(111) Reg.nr.: 204410

(730) Innehaver: Spray TMH AB, Nybrogatan 55, S-
114 85 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo

(111) Reg.nr.: 204530

(730) Innehaver: Ford Motor Co, 20000 Rotunda Drive,
Dearborn, MI 48121, US

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo

(111) Reg.nr.: 204950

(730) Innehaver: Spray TMH AB, Nybrogatan 55, S-
114 85 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo
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Overdragelse av ansvarsmerke nr. 325 til:
Folke Helle
Nedre Mjølsnes
4160 Finnøy
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 143598

(730) Innehaver: Bio Ray SA, Palma Nova - Calvia, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Hele klassen.

(111) Int.reg.nr.: 711149

(730) Innehaver: The All Blacks BV, Zwarteweg 10,
NL-1412 GD Naarden, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Phonograph records, cassettes, videotapes and
other sound and image carriers, the contents of which is
contemporary music primarily for adults and the more
adolescent teenagers.

(111) Int.reg.nr.: 731874

(730) Innehaver: Zeneca Ltd, 15 Stanhope Gate, London
W1Y 6LN, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers and manures; plant growth regulators;
seed treatment preparations.
KL. 5: Herbicides.
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LISENSER

Lisensavtaler jf varemerkeloven § 34

IKKE-EKSKLUSIV LISENS

Reg.nr. 126833
Innehaveren, Iveco Fiat SpA har ved lisensavtale av
1998.11.23 gitt en ikke-eksklusiv lisens til:
The Ertl Company, Dyersville, IA, US.
Lisensen gjelder for: Kl. 28: Hele klassen
Fullmektig for innehaveren: J.K. Thorsens Patentbureau,
Oslo.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 221
Reg. nr.: 7790
Reg. nr.: 18036
Reg. nr.: 18214
Reg. nr.: 28212
Reg. nr.: 28438
Reg. nr.: 28544
Reg. nr.: 28625
Reg. nr.: 38042
Reg. nr.: 39274
Reg. nr.: 39295
Reg. nr.: 39774
Reg. nr.: 56262
Reg. nr.: 56359
Reg. nr.: 56626
Reg. nr.: 56704
Reg. nr.: 56745
Reg. nr.: 56880
Reg. nr.: 56936
Reg. nr.: 57272
Reg. nr.: 57313
Reg. nr.: 57328
Reg. nr.: 57352
Reg. nr.: 57505
Reg. nr.: 58412
Reg. nr.: 78180
Reg. nr.: 79675
Reg. nr.: 79712
Reg. nr.: 79769
Reg. nr.: 79834
Reg. nr.: 79914
Reg. nr.: 79976
Reg. nr.: 79977
Reg. nr.: 80052
Reg. nr.: 80131
Reg. nr.: 80190
Reg. nr.: 80267
Reg. nr.: 80289
Reg. nr.: 80293
Reg. nr.: 80306
Reg. nr.: 80312
Reg. nr.: 80452
Reg. nr.: 80483
Reg. nr.: 80697
Reg. nr.: 81547
Reg. nr.: 105411
Reg. nr.: 105516
Reg. nr.: 105518
Reg. nr.: 105538
Reg. nr.: 105548
Reg. nr.: 105550
Reg. nr.: 105592
Reg. nr.: 105595
Reg. nr.: 105596
Reg. nr.: 105597
Reg. nr.: 105633
Reg. nr.: 105640

Reg. nr.: 105654
Reg. nr.: 105703
Reg. nr.: 105735
Reg. nr.: 105759
Reg. nr.: 105774
Reg. nr.: 105778
Reg. nr.: 105782
Reg. nr.: 105834
Reg. nr.: 105910
Reg. nr.: 105918
Reg. nr.: 105936
Reg. nr.: 105938
Reg. nr.: 105995
Reg. nr.: 106010
Reg. nr.: 106015
Reg. nr.: 106184
Reg. nr.: 106199
Reg. nr.: 106221
Reg. nr.: 106235
Reg. nr.: 106255
Reg. nr.: 106256
Reg. nr.: 106295
Reg. nr.: 106432
Reg. nr.: 106443
Reg. nr.: 106532
Reg. nr.: 106533
Reg. nr.: 106546
Reg. nr.: 106638
Reg. nr.: 106660
Reg. nr.: 106701
Reg. nr.: 106709
Reg. nr.: 106742
Reg. nr.: 106781
Reg. nr.: 106893
Reg. nr.: 107007
Reg. nr.: 107010
Reg. nr.: 107769
Reg. nr.: 107770
Reg. nr.: 108117
Reg. nr.: 140352
Reg. nr.: 140356
Reg. nr.: 140362
Reg. nr.: 141656
Reg. nr.: 141880
Reg. nr.: 141923
Reg. nr.: 142097
Reg. nr.: 142147
Reg. nr.: 142153
Reg. nr.: 142163
Reg. nr.: 142210
Reg. nr.: 142211
Reg. nr.: 142251
Reg. nr.: 142260
Reg. nr.: 142266
Reg. nr.: 142267
Reg. nr.: 142285
Reg. nr.: 142292

Reg. nr.: 142293
Reg. nr.: 142297
Reg. nr.: 142303
Reg. nr.: 142313
Reg. nr.: 142321
Reg. nr.: 142330
Reg. nr.: 142342
Reg. nr.: 142382
Reg. nr.: 142417
Reg. nr.: 142421
Reg. nr.: 142426
Reg. nr.: 142427
Reg. nr.: 142439
Reg. nr.: 142450
Reg. nr.: 142452
Reg. nr.: 142470
Reg. nr.: 142472
Reg. nr.: 142477
Reg. nr.: 142483
Reg. nr.: 142485
Reg. nr.: 142525
Reg. nr.: 142526
Reg. nr.: 142538
Reg. nr.: 142611
Reg. nr.: 142613
Reg. nr.: 142624
Reg. nr.: 142636
Reg. nr.: 142637
Reg. nr.: 142669
Reg. nr.: 142725
Reg. nr.: 142754
Reg. nr.: 142767
Reg. nr.: 142769
Reg. nr.: 142771
Reg. nr.: 142776
Reg. nr.: 142781
Reg. nr.: 142782
Reg. nr.: 142842
Reg. nr.: 142844
Reg. nr.: 142857
Reg. nr.: 142872
Reg. nr.: 142896
Reg. nr.: 142921
Reg. nr.: 142942
Reg. nr.: 142992
Reg. nr.: 143026
Reg. nr.: 143054
Reg. nr.: 143081
Reg. nr.: 143093
Reg. nr.: 143138
Reg. nr.: 143166
Reg. nr.: 143180
Reg. nr.: 143181
Reg. nr.: 143187
Reg. nr.: 143239
Reg. nr.: 143249
Reg. nr.: 143261

Reg. nr.: 143266
Reg. nr.: 143319
Reg. nr.: 143361
Reg. nr.: 143389
Reg. nr.: 143407
Reg. nr.: 143432
Reg. nr.: 143514
Reg. nr.: 143554
Reg. nr.: 143609
Reg. nr.: 143610
Reg. nr.: 143611
Reg. nr.: 143612
Reg. nr.: 143632
Reg. nr.: 143697
Reg. nr.: 143846
Reg. nr.: 143850
Reg. nr.: 145113
Reg. nr.: 146313
Reg. nr.: 520528
Reg. nr.: 1910521
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SLETTELSER

Følgende registrerte varemerker er slettet fra varemerkeregisteret jf varemerkeloven §§ 21a,
21b, 21c, 25, 25a, 25c, 26 og 27

(* ved reg.nr er til internt bruk i Patentstyret)

Reg. nr.: 16584*
Reg. nr.: 16660*
Reg. nr.: 16846*
Reg. nr.: 17070*
Reg. nr.: 27147
Reg. nr.: 27170*
Reg. nr.: 27174
Reg. nr.: 37806*
Reg. nr.: 37851
Reg. nr.: 37855
Reg. nr.: 38107*
Reg. nr.: 38109*
Reg. nr.: 38189
Reg. nr.: 38685*
Reg. nr.: 53291
Reg. nr.: 53295
Reg. nr.: 53310
Reg. nr.: 53331
Reg. nr.: 53365
Reg. nr.: 53371
Reg. nr.: 53380
Reg. nr.: 53386*
Reg. nr.: 53441
Reg. nr.: 53447
Reg. nr.: 53503*
Reg. nr.: 53521*
Reg. nr.: 53601
Reg. nr.: 53628*
Reg. nr.: 53773
Reg. nr.: 53773
Reg. nr.: 54061
Reg. nr.: 56665
Reg. nr.: 76143*
Reg. nr.: 76145
Reg. nr.: 76162*
Reg. nr.: 76163
Reg. nr.: 76169*
Reg. nr.: 76178
Reg. nr.: 76183
Reg. nr.: 76192
Reg. nr.: 76195*
Reg. nr.: 101751
Reg. nr.: 101758*
Reg. nr.: 101771*
Reg. nr.: 101772
Reg. nr.: 101778
Reg. nr.: 101779*
Reg. nr.: 101786
Reg. nr.: 101789
Reg. nr.: 101804
Reg. nr.: 101806
Reg. nr.: 101807
Reg. nr.: 101808
Reg. nr.: 101812*
Reg. nr.: 101822

Reg. nr.: 101825
Reg. nr.: 101826
Reg. nr.: 101829
Reg. nr.: 101843
Reg. nr.: 101845*
Reg. nr.: 101854
Reg. nr.: 101856
Reg. nr.: 101865
Reg. nr.: 101869
Reg. nr.: 101873
Reg. nr.: 102162*
Reg. nr.: 102163*
Reg. nr.: 135628
Reg. nr.: 135630*
Reg. nr.: 135632*
Reg. nr.: 135633*
Reg. nr.: 135634*
Reg. nr.: 135636*
Reg. nr.: 135638
Reg. nr.: 135639*
Reg. nr.: 135642
Reg. nr.: 135643
Reg. nr.: 135643
Reg. nr.: 135644
Reg. nr.: 135644
Reg. nr.: 135645*
Reg. nr.: 135646*
Reg. nr.: 135647*
Reg. nr.: 135649
Reg. nr.: 135650*
Reg. nr.: 135652*
Reg. nr.: 135655*
Reg. nr.: 135656*
Reg. nr.: 135657*
Reg. nr.: 135659
Reg. nr.: 135660*
Reg. nr.: 135661*
Reg. nr.: 135662*
Reg. nr.: 135666*
Reg. nr.: 135673*
Reg. nr.: 135673*
Reg. nr.: 135674*
Reg. nr.: 135677*
Reg. nr.: 135678
Reg. nr.: 135679*
Reg. nr.: 135680
Reg. nr.: 135682*
Reg. nr.: 135683*
Reg. nr.: 135684*
Reg. nr.: 135686
Reg. nr.: 135687
Reg. nr.: 135689
Reg. nr.: 135694*
Reg. nr.: 135695
Reg. nr.: 135696

Reg. nr.: 135697*
Reg. nr.: 135699*
Reg. nr.: 135700*
Reg. nr.: 135704*
Reg. nr.: 135705*
Reg. nr.: 135707
Reg. nr.: 135711
Reg. nr.: 135713
Reg. nr.: 135714
Reg. nr.: 135715
Reg. nr.: 135717*
Reg. nr.: 135718
Reg. nr.: 135719*
Reg. nr.: 135720*
Reg. nr.: 135722*
Reg. nr.: 135723*
Reg. nr.: 135726*
Reg. nr.: 135729*
Reg. nr.: 135731
Reg. nr.: 135732
Reg. nr.: 135734
Reg. nr.: 135735*
Reg. nr.: 135736
Reg. nr.: 135737
Reg. nr.: 135738
Reg. nr.: 135739*
Reg. nr.: 135741*
Reg. nr.: 135742
Reg. nr.: 135743
Reg. nr.: 135744*
Reg. nr.: 135745*
Reg. nr.: 135746*
Reg. nr.: 135747
Reg. nr.: 135751*
Reg. nr.: 135752
Reg. nr.: 135753*
Reg. nr.: 135754
Reg. nr.: 135755*
Reg. nr.: 135756
Reg. nr.: 135757
Reg. nr.: 135758
Reg. nr.: 135759
Reg. nr.: 135761
Reg. nr.: 135763
Reg. nr.: 135765
Reg. nr.: 135768*
Reg. nr.: 135769*
Reg. nr.: 135771*
Reg. nr.: 135774*
Reg. nr.: 135775*
Reg. nr.: 135776
Reg. nr.: 135777
Reg. nr.: 135783*
Reg. nr.: 135784
Reg. nr.: 135786

Reg. nr.: 135789
Reg. nr.: 135795*
Reg. nr.: 135796*
Reg. nr.: 135797
Reg. nr.: 135803
Reg. nr.: 135805*
Reg. nr.: 135810
Reg. nr.: 135814
Reg. nr.: 135815*
Reg. nr.: 135820*
Reg. nr.: 135821*
Reg. nr.: 135822
Reg. nr.: 135823*
Reg. nr.: 135824
Reg. nr.: 135828
Reg. nr.: 135829*
Reg. nr.: 135830*
Reg. nr.: 135833*
Reg. nr.: 135834
Reg. nr.: 135835
Reg. nr.: 135836*
Reg. nr.: 135838*
Reg. nr.: 135840
Reg. nr.: 135844
Reg. nr.: 135847*
Reg. nr.: 135848
Reg. nr.: 135849*
Reg. nr.: 135850
Reg. nr.: 135851
Reg. nr.: 135852
Reg. nr.: 135853
Reg. nr.: 135855*
Reg. nr.: 135856*
Reg. nr.: 135857*
Reg. nr.: 135859*
Reg. nr.: 135860*
Reg. nr.: 135864*
Reg. nr.: 135870
Reg. nr.: 135871*
Reg. nr.: 135875*
Reg. nr.: 135877*
Reg. nr.: 135880*
Reg. nr.: 135881
Reg. nr.: 135882*
Reg. nr.: 135884
Reg. nr.: 135891
Reg. nr.: 135892
Reg. nr.: 135893
Reg. nr.: 135897*
Reg. nr.: 135898*
Reg. nr.: 135902
Reg. nr.: 135903
Reg. nr.: 135904*
Reg. nr.: 135907
Reg. nr.: 135911
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Reg. nr.: 135912
Reg. nr.: 135914
Reg. nr.: 135916*
Reg. nr.: 135917
Reg. nr.: 135918
Reg. nr.: 135920
Reg. nr.: 135922*
Reg. nr.: 135923*
Reg. nr.: 135926*
Reg. nr.: 135927*
Reg. nr.: 135929
Reg. nr.: 135930*
Reg. nr.: 135932*
Reg. nr.: 135937
Reg. nr.: 135938
Reg. nr.: 135941*
Reg. nr.: 135942
Reg. nr.: 135943*
Reg. nr.: 135944
Reg. nr.: 135946*
Reg. nr.: 135949
Reg. nr.: 135951*
Reg. nr.: 135954
Reg. nr.: 135956
Reg. nr.: 135957
Reg. nr.: 135958*
Reg. nr.: 135960*
Reg. nr.: 135961
Reg. nr.: 135965
Reg. nr.: 135966
Reg. nr.: 135968*
Reg. nr.: 135969
Reg. nr.: 135971
Reg. nr.: 135972*
Reg. nr.: 135975
Reg. nr.: 135976
Reg. nr.: 135977
Reg. nr.: 135978
Reg. nr.: 135979
Reg. nr.: 135981
Reg. nr.: 135983
Reg. nr.: 135988
Reg. nr.: 135990*
Reg. nr.: 135991*
Reg. nr.: 135994
Reg. nr.: 135995*
Reg. nr.: 136001
Reg. nr.: 136005
Reg. nr.: 139465
Reg. nr.: 139468
Reg. nr.: 139469
Reg. nr.: 139470
Reg. nr.: 139472
Reg. nr.: 1909103*
Reg. nr.: 1909106*
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 204767

Kunngj. i NT nr.: 41/2000

(730) Innehaver: FellesJuice AS, Bedriftsvn. 7, 0950
Oslo, NO

Innsiger: Spa Monopole Compagnie Fermiere de Spa en
abrege SA Spa Monopole NV SA, 34 rue Laporte, B-
4900 Spa, BE
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 195846

(730) Innehaver: Friesland Brands BV, 8937 AC
Leeuwarden, NL

Innsiger: Frisk International NV, Leuven, Haasrode, BE

KL. 29: Melk- og melkeprodukter, blandingsprodukter
med melk og melkeprodukter som hovedingrediens,
erstatningsprodukter for ovennevnte varer samt produkter
laget derav, ubearbeidede produkter i form av melk,
mysepulver, sukker, stivelse, ubearbeidede produkter i
form av melk, mysepulver, sukker, stivelse og kakao for
fremstilling av is og milk shakes; desserter laget av melk,
mysepulver, sukker, stivelse eller av melk, mysepulver,
sukker, stivelse og kakao.
KL. 30: Kakao, mel og næringsmidler av korn samt
melbaserte næringsmidler; bakverk og konditorvarer,
konfektyrer, unntatt konfektyrer for oppfriskning av
ånden, herunder tyggegummi, is samt ubearbeidede
produkter i form av melk, mysepulver, sukker, stivelse
og/eller melk, mysepulver, sukker, stivelse og kakao for
fremstilling av is og milk shakes; sauser laget av sukker,
glukose, fruktjuicer og/eller frukt for is; desserter laget av
melk, mysepulver, sukker, stivelse og desserter laget av
melk, mysepulver, sukker, stivelse og kakao.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet

(111) Reg.nr.: 196462

(730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, New
York, NY 10022, US

Innsiger: Montres Rolex SA, Genève, CH

KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk,
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav,
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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(111) Reg.nr.: 202926

(730) Innehaver: S.C. Johnson Commercial Markets Inc,
8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-0902, US

Innsiger: Jean Patou SA, 7, rue saint florentin, F-75008
Paris, FR

KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping;
såper; rengjøringsmidler, avfettingsmidler, poler- og
overflatebehandlingsstoffer for bruk i handel, industri og
institusjoner; desinfiserende rengjøringsmidler;
rengjøringsmidler for gulv,  overflatebehandlingsstoffer
og forseglingsstoffer; polerings- og rengjøringsmidler for
glass; rengjøringsmidler for toaletter og badekar; rense-
og oppløsningsmidler for tepper samt
flekkfjerningsmidler; vaskemidler med løsemidler,
blekestoffer, myknere; syrenøytraliserende
vaskemidler, stivelse, flekkfjernere; håndseper og -vann.
Etter dette unntas all kosmetikk, eteriske oljer og
parfymevarer.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for  medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider, bakteriedrepende stoffer og deodoranter (ikke
for personlig bruk); desinfiseringsmidler;
desinfiseringsmidler med rengjørende egenskaper;
soppdrepende midler; insektdrepemidler; ugressdrepende
midler; luktfjernemidler for tepper og bygninger;
sanitærvæsker.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer),  koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner, ikke elektriske, batteridrevne
sprayanordninger for påføring på gulv; ikke elektriske
flerfunksjons maskiner for rengjøring av gulv, feiing,
skrubbing og/eller polering; elektroniske
oppvaskmaskiner; elektroniske flerfunksjonsmaskiner for
rengjøring, feiing, skrubbing og/eller polering av gulv.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske,  kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og  instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og  bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og  mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner,
brannslukningsapparater, elektroniske fluefeller.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), dispensere for
rengjørings- og desinfeksjonsmidler;
rengjøringsredskaper, herunder koster, mopper,
moppeholdere, svamper, rengjøringsfiller.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved

ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester,
bistand ved forretningsførsel og konsulenttjenester i
forbindelse med hygiene, rengjøring, vedlikehold av gulv
samt sikkerhet i forbindelse med matvarer.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet,  rengjøringstjenester,
vedlikeholdstjenester for gulv, tjenester i forbindelse
med tepperens og -rengjøring, rengjøringstjenester i
forbindelse med  toaletter og bygninger, kjøkkenrenhold
og rengjøring av gods, vedlikeholdstjenester i forbindelse
med rengjøringsutstyr, utleie av rengjøringsutstyr,
tjenester i forbindelse med utryddelse av skadedyr.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter, opplæring  og undervisningstjenester innen
hygiene, rengjøring, vedlikehold av gulv samt sikkerhet i
forbindelse med matvarer.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; konsulenttjenester i forbindelse med
hygiene, rengjøring, vedlikehold av gulv og sikkerhet i
forbindelse med matvarer.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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