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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.: 206057 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 19961295 (220) Inn dato: 1996.02.27

(540)

TRUE VALUE
(730) Innehaver: TruServ Corp, Chicago, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy, redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver,  -
høvler og -maskiner.
KL. 16: Papir og papp, 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. 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206058 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199803440 (220) Inn dato: 1998.04.22

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til E-BILL

(730) Innehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester og finansiell informasjon;
elektroniske finansielle transaksjoner via tele- og
datakommunikasjon; elektronisk overføring av penger; on-
line informasjonstjenester angående finanser.
KL. 38: Data- og telekommunikasjonstjenester;
elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk,
datamaskiner, fjernsyn, radio og andre sendings- og
overføringsmedia; overføring og behandling av tale, bilde-
og tekstinformasjon; databasekommunikasjonsvirksomhet
med databaseinformasjon via data- og teleforbindelser og
svarapparatfunksjoner; fjernavlytting av elektronisk post
og avlesninger av databaseinformasjoner via data- og
telenettet.
KL. 42: Formidlingstjenester for mottakelse,
konvertering, lagring og fremlegging av fakturainformasjon
via elektroniske fristående WEB-grensesnitt eller via
tilgjengelige internetbanker; tjenester innen IT-området
(informasjonsteknologi); informasjon vedrørende
fakturering og betalingspåminnelser; leasing av adkomsttid
til databaser og levering av datainformasjon fra databaser
innbefattet interaktive databaseinformasjonstjenester
tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle brukere
fra deler av eller hele verden.

(300) Prioritet:
SE, 1997.11.27, 97-10696

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206059 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199803442 (220) Inn dato: 1998.04.22

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til E-SPEC

(730) Innehaver: Telia AB, S-123 86 Farsta, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester og finansiell informasjon;
elektroniske finansielle transaksjoner via tele- og
datakommunikasjon; elektronisk overføring av penger; on-
line informasjonstjenester angående finanser.
KL. 38: Data- og telekommunikasjonstjenester;
elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk,
datamaskiner, fjernsyn, radio og andre sendings- og
overføringsmedia; overføring og behandling av tale, bilde-
og tekstinformasjon; databasekommunikasjonsvirksomhet
med databaseinformasjon via data- og teleforbindelser og
svarapparatfunksjoner; fjernavlytting av elektronisk post
og avlesninger av databaseinformasjoner via data- og
telenettet.
KL. 42: Formidlingstjenester for mottakelse,
konvertering, lagring og fremlegging av fakturainformasjon
via elektroniske fristående WEB-grensesnitt eller via
tilgjengelige internetbanker; tjenester innen IT-området
(informasjonsteknologi); informasjon vedrørende
fakturering og betalingspåminnelser; leasing av adkomsttid
til databaser og levering av datainformasjon fra databaser
innbefattet interaktive databaseinformasjonstjenester
tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle brukere
fra deler av eller hele verden.

(300) Prioritet:
SE, 1997.11.27, 97-10699

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206060 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199807175 (220) Inn dato: 1998.08.12

(540)

PREDATOR
(730) Innehaver: adidas-Salomon AG, Postfach 1120, D-
8552 Herzogenaurach, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Fotballsko og fotballrelatert tilbehør, nemlig
fotballskjorter, fotball T-skjorter og fotballgensere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206061 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199809508 (220) Inn dato: 1998.10.22

(540)

OVERTURE
(730) Innehaver: Opus One, Napa, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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); viner, sprit
og likører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206062 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199809669 (220) Inn dato: 1998.10.28

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Legevisitten Holding AS, Postboks 181
Skøyen, 0212 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Helsetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206063 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199811239 (220) Inn dato: 1998.12.04

(540)

ABRA
(730) Innehaver: ABRA Kulelagersenteret AS, Harald
Hårfagres gt. 7, 7041 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Støvbindemidler; belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 7: Kulelager, rullingslager, rullelagre.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206064 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199900177 (220) Inn dato: 1999.01.05

(540)

TELEPRO
(730) Innehaver: Manpower Inc, 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, WI 53217, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer databaser, computer software,
interaktive computerbaserte systemer, forhåndsinnspilte
videokassetter og lydbånd alle relatert til opplæring og
vurdering av personell på området
telefonoppringingssentre og telefonoppringingshåndtering;
computer databaser, computer software, interaktive
computerbaserte systemer, forhåndsinnspilte
videokassetter og lydbånd alle relatert til opplæring og
vurdering av personell på området drift og ledelse av
telefonoppringingssentre; computer databaser, computer
software, interaktive computerbaserte systemer,
forhåndsinnspilte videokassetter og lydbånd alle relatert
til opplæring og vurdering av personell relatert til
fremskaffelse av telemarketingtjenester.
KL. 35: Vurderingstjenester, nemlig kartlegging av
kunnskap på området oppringingssentre og
telefonoppringingshåndtering; drift og ledelse av
telefonoppringingssentre; telemarkedsføringstjenester og
drift og ledelse av kommunikasjonssentre i forbindelse
med telemarkedsføringstjenester.
KL. 41: Opplæringstjenester på området
oppringingssentre og telefonoppringingshåndtering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206065 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199900549 (220) Inn dato: 1999.01.19

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til VOSS

(730) Innehaver: Voss of Norway AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Alkoholfrie drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206066 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199902731 (220) Inn dato: 1999.03.17

(540)

(730) Innehaver: GenoVision AS, Frysjaveien 40, 0486
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bioteknologisk forskning;

bioteknologiske preparater til bruk innen vitenskap og
forskning; cellekulturer til bruk innen vitenskapelig
forskning; kjemiske produkter for isolering og bearbeiding
av arvemateriale fra biologiske prøver og produkter for
analyse av slikt arvemateriale; kjemiske produkter til
industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 5: Farmasøytiske produkter, preparater og
substanser til bruk innen gen- og celleterapi; cellekulturer
til bruk innen medisinsk forskning; produkter og
cellekulturer til diagnostisk bruk for mennesker  og/eller
dyr; 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.
KL. 9: Dataprogrammer for DNA sekvensering;
apparater, instrumenter og innretninger for biologisk
analyse av celler, proteiner og genmateriale; biochips;
vitenskapelige apparater og instrumenter til bestemmelse
og kartlegging av gensekvenser; vitenskapelige apparater
og instrumenter  for automatisert isolering, bearbeiding og
analyse av arvemateriale fra biologiske prøver og software
derfor; 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; innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 10:  Analyseapparater for blod; medisinske og
veterinære apparater og instrumenter for automatisert
isolering, bearbeiding og analyse av arvemateriale fra
biologiske prøver; medisinske og veterinære apparater og
instrumenter til bestemmelse og kartlegging av
gensekvenser; kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 42: Forskning innen medisinsk bioteknologi; celle- og
geneanalyser for klinisk diagnostikk og biomedisinsk
forskning; biologiske analyser i mikroskala;
prøveopparbeiding av biologisk materiale;
laboratorietjenester; analyser, forskning og testing relatert
til gener, genestudier, og DNA sammensetninger; kjemiske
analyser, bakteriologi, bakteriologisk forskning, biologisk
forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger),
kjemisk forskning, teknisk forskning, kjemiske
undersøkelser; medisinsk og hygienisk behandling,
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; vitenskapelig og industriell forskning;
Edb-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206067 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199902732 (220) Inn dato: 1999.03.17

(540)

GENOPREP
(730) Innehaver: GenoVision AS, Frysjaveien 40, 0486
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bioteknologisk forskning;
bioteknologiske preparater til bruk innen vitenskap og
forskning; cellekulturer til bruk innen vitenskapelig
forskning; kjemiske produkter for isolering og bearbeiding
av arvemateriale fra biologiske prøver og produkter for
analyse av slikt arvemateriale; kjemiske produkter til
industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 5: Farmasøytiske produkter, preparater og
substanser til bruk innen gen- og celleterapi; cellekulturer
til bruk innen medisinsk forskning; produkter og
cellekulturer til diagnostisk bruk for mennesker  og/eller
dyr; 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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206068 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199904262 (220) Inn dato: 1999.04.28

(540)

(730) Innehaver: Proffice AS, Postboks 828, Sentrum,
0101 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter; kontortjenester;
sekretærtjenester.
KL. 42: Faglige konsultasjoner; tekniske konsultasjoner;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
tjenester ved utveksling av korrespondanse;
kvalitetskontroll; oversettelsesvirksomhet; rådgivning
vedrørende forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206069 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199906712 (220) Inn dato: 1999.07.07

(540)

BETE BEITSKI
(730) Innehaver: Ål Hyttebygg AS, 3570 Ål, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall);
hytter.
KL. 28: Dukkehus.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206070 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199907196 (220) Inn dato: 1999.07.20

(540)

DUKA
(730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn,
0611 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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; madrasser.
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
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. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
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: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206071 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199908455 (220) Inn dato: 1999.08.19

(540)

IMPACT INTERNET
BILLING

(730) Innehaver: Bell & Howell Mail and Messaging
Technologies Co, Pinnacle Park, 4401 Silicon Drive,
Durham, NC 27709, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av
elektronisk fakturasystem som muliggjør brukeren å sende
ut og motta betalingsoppgjør elektronisk; datatjenester for
å assistere elektroniske finansielle transaksjoner for andre;
datavirksomhet i relasjon til finansielle transaksjoner via
elektroniske media.

(300) Prioritet:
US, 1999.02.19, 75/645,938

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206072 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199909297 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Erik Ottesen, Sundgt 19, 3015
Drammen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsomsetning.
KL. 37: Byggevirksomhet med utleie av maskiner og
utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206073 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199909897 (220) Inn dato: 1999.09.29

(540)

PAMPERS CARE MATS
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til CARE MATS

(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Absorberende stelleunderlag for barn, fremstilt av
papir og/eller cellulose, for engangsbruk.
KL. 27: Absorberende stelleunderlag for barn, ikke
fremstilt av papir og/eller cellulose, for engangsbruk.

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.29, 02775/1999

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206074 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199910353 (220) Inn dato: 1999.10.11

(540)

BARNIMAGEN
(730) Innehaver: BarniMagen v/Siri von Krogh,
Apalveien 54, 0371 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kundeveiledning ved salg av produkter rettet mot
gravide, foreldre og barn.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinærtjenester;
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; faglige konsultasjoner vedrørende bruk av
produkter rettet mot gravide, foreldre og barn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206075 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199910689 (220) Inn dato: 1999.10.20

(540)

I.LON
(730) Innehaver: Echelon Systems Corp, 4015 Miranda
Avenue, Palo Alto, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Protokoll rutere og maskiner og/eller programvare
som kobler sammen nettverk slik at data kan overføres
mellom dem; protokoll rutere for globale datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.06, 75/744,201

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206076 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912134 (220) Inn dato: 1999.11.23

(540)

MESSAGE
(730) Innehaver: Message Holding A/S, A.F.
Heidemanns Vej 19-21, DK-9800 Hjørring, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fotografiske og optiske apparater, apparater for
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, briller inkludert
solbriller.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, paraplyer og
spaserstokker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206077 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912263 (220) Inn dato: 1999.11.26

(540)

OECWEPS
(730) Innehaver: OEC Consulting AS, Lysaker Torg 25,
1366 Lysaker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Datamaskiner (programmering for);
dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold av);
dataprogrammer (utarbeidelse av-); dataprogrammer og
software (vedlikehold av).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206078 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912262 (220) Inn dato: 1999.11.26

(540)

OECMON
(730) Innehaver: OEC Consulting AS, Lysaker Torg 25,
1366 Lysaker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Datamaskiner (programmering for);
dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold av);
dataprogrammer (utarbeidelse av-); dataprogrammer og
software (vedlikehold av).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206079 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912309 (220) Inn dato: 1999.11.29

(540)

(730) Innehaver: Jari Lamminen, Ruunakonkatu 5, SF-
33730 Tampere, FI og Hannu Välikoski, Silakatu 19, SF-
33730 Tampere, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinærmedisinske og hygieniske
preparat, nemlig preparater for nedkjøling. Registreringen
omfatter ikke farmasøytiske preparater for hudpleie,
farmasøytiske preparater mot flass, solbeskyttende
midler (salver mot solforbrenning), legemidler mot
transpirasjon, hygieniske preparater for medisinsk bruk
og for intimhygiene, vaselin for medisinsk bruk;
desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, rensemidler for
medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206080 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912576 (220) Inn dato: 1999.12.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Securitas AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Monetær virksomhet, herunder debiterings- og
kredittkorttjenester; påfylling av kontantautomater;
opptelling av beløp av transporterte kontanter.
KL. 37: Installasjon og reparasjon av innbruddsalarm,
installasjon og reparasjon av brannalarmer; vedlikehold og
reparasjon av pengeskap; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av kontantautomater.
KL. 39: Sikkerhetsoppbevaring og transport av penger,
verdipapirer og all slags verdigjenstander; lagring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206081 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199912831 (220) Inn dato: 1999.12.09

(540)

TREKKER
(730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way,
Redmond, WA 98052-6399, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer periferiutstyr nemlig pekeutstyr,
tastaturer, computer inn-enheter, styrespaker og annet
kontrollutstyr i form av datamus, tastaturer, styrekuler og
spillkontroller samt automatiseringsutstyr for
hjemmecomputere.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.22, 75/733,672

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206082 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199913209 (220) Inn dato: 1999.12.21

(540)

RELOC
(730) Innehaver: NSI Enterprises Inc, 1420 Peachtree
Street, NE, Atlanta, GA 30309-3002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fleksible ledningssystemer og komponenter;
elektriske koplingsstykker, stikkontakter og utrustninger;
invertorer og vekselrettere for kraftforsyning;
datamaskiner; dataprogramvare og dataprogrammer;
apparater for kontroll med belysning; lysdimmere;
elektriske kraftsignalapparater, elektriske og elektroniske
sensorer; reléer; elektriske batterier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206083 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199913210 (220) Inn dato: 1999.12.21

(540)

LITHONIA LIGHTING
(730) Innehaver: NSI Enterprises Inc, 1420 Peachtree
Street, NE, Atlanta, GA 30309-3002, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fleksible ledningssystemer og komponenter;
elektriske koplingsstykker, stikkontakter og utrustninger;
invertorer og vekselrettere for kraftforsyning;
datamaskiner; dataprogramvare og dataprogrammer;
apparater for kontroll med belysning; lysdimmere;
elektriske kraftsignalapparater, elektriske og elektroniske
sensorer; reléer; elektriske batterier; ballaster, motstand og
startere for elektrisk lys.
KL. 11: Elektriske lysarmaturer og -utrustninger;
elektriske belysningsapparater; fluorescerende
belysningsapparater; belysningsapparater for
nødutganger; elektriske belysningsenheter og -apparater
for traséer; poler for elektriske lysarmaturer; elektriske
lyspærer og -rør.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206084 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199913288 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til PHONE.COM

(730) Innehaver: Phone.com Inc, 800 Chesapeake Drive,
Redwood, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare til bruk ved tilgang til globalt
datainformasjonsnett som kan bli brukt med bærbart
utstyr som personsøkere og mobiltelefoner.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.29, 75/739285

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206085 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199913290 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til PHONE.COM

(730) Innehaver: Phone.com Inc, 800 Chesapeake Drive,
Redwood, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjon, nemlig tale- og web-
tilgjengelig kommunikasjons- og informasjonsledelse,
fremskaffelse av tale- og datakommunikasjonsledelse;
samtaleprosessering; nyhets- og
informasjonsgjenervervelse og -levering.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.29, 75/738760

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206086 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 199913487 (220) Inn dato: 1999.12.30

(540)

HUMMER
(730) Innehaver: General Motors Corp, 300 Renaissance
Center, Detroit, MI 48265-3000, US

(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: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206087 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200000116 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

(730) Innehaver: Moscus AS, Postboks 92, 1312
Slependen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming.
KL. 25: Klær.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206088 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200000259 (220) Inn dato: 2000.01.12

(540)

MAGIC PERFORMANCE
(730) Innehaver: Thorbjørn Haraldsen, 4085 Hundvåg,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206089 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200000949 (220) Inn dato: 2000.01.31

(540)

THINSKIN
(730) Innehaver: Per Georg Ellingsen, Postboks 59, 4401
Flekkefjord, NO

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

(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; bærbare datamaskiner;
brannslukningsapparater; briller; elektroniske apparater;
computer periferiutstyr; ytre enheter for computere;
dataprogrammer; detektorer; elektrodynamiske apparater
for fjernstyring av apparater; forbindelsesanordninger for
elektriske ledninger; grensesnittenheter for datamaskiner;
halvledere; beskyttelseshjelmer; høyfrekvensapparater;
identitetskort; høretelefoner; lager for datamaskiner; lesere
(databehandlingsutstyr); radioapparater; sendeapparater
for elektroniske signaler; sikkerhetsseler; skuddsikre
vester; vernesko; verneklær; personlig verneutstyr mot
ulykker; svømmevester; videokameraer; tilpasser for
datamaskiner; tyverialarmer; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; transportmidler; karosserier for
automobiler; sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer;
sikkerhetsseler for kjøretøyer; løsningsinnretninger for
båter; campingbiler og campingvogner; dekk; glassruter for
kjøretøyer; kalesjer for kjøretøyer; innvendig bekledning
for kjøretøyer og befordringsmidler; varetrekk for seter i
kjøretøyer og befordringsmidler; overtrekk for
barnevogner, kjøretøyer og befordringsmidler; rullestoler;
seter for kjøretøy og befordringsmidler; sykler,
sykkelrammer og sykkelstyrer; tyverialarmer for
kjøretøyer; deler og tilbehør til forannevnte varer.
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; identifikasjonsarmbånd; skap; skrivebord;
stoler; blomsterkasser; soveposer for camping; containere;
kurver og kasser for kjæledyr; flaggstenger; hodeputer;
luftmadrasser; sykehussenger; dekorative veggplater; deler
og tilbehør til forannevnte varer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; våtdrakter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206090 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200001446 (220) Inn dato: 2000.02.10

(540)

(730) Innehaver: DataGuard AS, Fanaveien 13, 5221
Nesttun, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjonsvirksomhet via internett og andre
datanettverk; datakommunikasjonsvirksomhet via
forskjellige linjenett; elektronisk postoverføring.
KL. 42: Systemutvikling i forbindelse med
datakommunikasjon og annen kommunikasjon; faglig og
teknisk konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
av dataprogrammer og IT-løsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206091 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200001450 (220) Inn dato: 2000.02.10

(540)

GLIM-TECH
(730) Innehaver: Helifly AS, Postboks 31, 3170 Sem,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Radiomottaker med antenne for søking og motta
radiostøy fra uregelmessigheter på komponenter på
høyspenningsnettet, særlig for bruk i helikopter under
visuell befaring av høyspenningsanordningene.
KL. 42: Faglig og teknisk konsulentvirksomhet ved
teknisk og visuell befaring av høyspenningsnettet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206092 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200001452 (220) Inn dato: 2000.02.10

(540)

CLINIQUE ANTI-
GRAVITY

(730) Innehaver: Clinique Laboratories, Inc, 767 Fifth
Avenue, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleiepreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206093 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200001658 (220) Inn dato: 2000.02.18

(540)

(730) Innehaver: Olav Skaiaa, Gravane 20, 4610
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer, spiseis.
KL. 42: Catering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.01.15 - nr. 3

15

(111) Reg.nr.: 206094 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200001969 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

ZSHOPS
(730) Innehaver: Amazon.com Inc, Seattle, WA 98109-
0387, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS,
Postboks 765 Sentrum, 0106 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. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
datastyrt søking, bestilling og on-line detalj- og
engroshandlertjenester bestående av generelle produkter
og generelle forbruksvarer; tilveiebringelse av tilgang til
on-line-kataloger, registre og søkbare databaser relatert til
diverse informasjon og data tilgjengelig på et globalt
datanettverk; utsendelse av reklame for andre via et on-
line elektronisk kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse
av on-line søkbare databaser for salg av varer og tjenester
for andre; tilveiebringelse av on-line søkbare
bestillingsveiledninger for lokalisering, organisering og
presentasjon av varer og tjenester for andre;
databaseaggregasjons-, integrasjons- og ledelsestjenester;
automatiserte og datastyrte handelstjenester; on-line
handelstjenester; tilveiebringelse av klassifiserte
reklametjenester; datatjenester, nemlig tjenester for å lette
salg av varer og tjenester via det globale elektroniske
kommunikasjonsnettverk; foreningsvirksomhet, nemlig å
skaffe til veie muligheter for utveksling av informasjon og
konversasjon vedrørende et vidt spekter av emner ved
hjelp av direktehendelser, postlagt informasjon,
produktgransking og interaksjon på et globalt
datanettverk; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av
flerbrukeradgang til datanettverk for elektronisk
overføring av forskjellige data, kommunikasjon,
dokumenter og personlig og faglig informasjon; søking og
gjenfinning av informasjon, steder og kilder plassert på
datanettverk; katalogtjenester for å hjelpe til å lokalisere

mennesker, steder, organisasjoner, telefonnummere,
nettverkshjemmesider og elektroniske post-adresser;
auksjonstjenester; auksjonssalg; tilveiebringelse av adgang
til en on-line database inneholdende biografisk
informasjon vedrørende abonnenter og muligheter for
sosial interaksjon.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39:  Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
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.

(300) Prioritet:
US, 1999.09.02, 75/770523

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206095 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200002482 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

HAMAR DAGBLAD
(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: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206096 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200002483 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

RINGSAKER BLAD
(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: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206097 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200002534 (220) Inn dato: 2000.03.06

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til KOMPETANSEFORUM

(730) Innehaver: Kompetanseforum Ragnar Tunmo,
Postboks 83, 1416 Oppegård, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206099 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200002888 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

MAINTECH
(730) Innehaver: Maintech AS, Fossegrenda 7, 7038
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsulenttjenester innenfor drift, vedlikehold og
inspeksjon til offshore- og landbasert industri.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206100 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200002945 (220) Inn dato: 2000.03.14

(540)

ANIX
(730) Innehaver: Håvard Sørli, Kunterudveien 31, 3400
Lier, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av
lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere;
dataprogrammer innregistrert på databærere; software
(programvare); databehandlingsutstyr og datamaskiner,
datamaskin periferiutstyr.
KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet i form av
reklame via radio, fjernsyn, Internett og andre media, samt
distribusjon av reklamemateriell for å fremme salg av
merkevarer for publikum, utsendelse av vareprøver;
kundeinformasjon og markedsføring ved salg av løsøre
gjennom Internett; tjenester i forbindelse med
sammenstilling av et varesortiment for en annens regning,
for å muliggjøre for kunder på hensiktmessig måte å se på
og kjøpe varene via Internett; kommersiell
informasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon;
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr;
radiokommunikasjon; telefonisk kommunikasjon; tilby
tilgang til Internett; overføring av informasjon fra
databanker ved hjelp av telekommunikasjon, drift av
nettsted for elektronisk handel; drift av datanettverk for
overføring av nyheter, bilder, tekst, tale, lyd og data.
KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie
av tilgangstid til databaser for datahåndtering;
programmering for datamaskiner; utarbeidelse, vedlikehold
og ajourføring av dataprogrammer; faglige konsultasjoner
ikke om forretninger; tekniske konsultasjoner;
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og
dataprogrammer; utleie av datamaskiner;
ingeniørvirksomhet (ekspertise); utleie av dataprogrammer
og software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206101 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003196 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

NETPOWER
(730) Innehaver: NetPower AS, Hanaveien 2-4, 4327
Sandnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206102 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003204 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(730) Innehaver: Stiftelsen Termik, Postboks 132, 8651
Mosjøen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Humanitære tjenester i form av frivillig omsorg
for alvorlig syke og pårørende i deres lokalmiljø.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206103 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003232 (220) Inn dato: 2000.03.20

(540)

DURAFLOOR
(730) Innehaver: Isola AS, 3916 Porsgrunn, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolasjonsmaterialer og isolasjonsmaterialer mot
fuktighet i bygninger samt isolasjonsmidler.
KL. 19: Gulv (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av
metall).
KL. 27: Matter, isolerende gulvbelegg og gulvbelegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206104 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003241 (220) Inn dato: 2000.03.20

(540)

TRANSFORMA
(730) Innehaver: Transforma AS, Brugata 1, 0186 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinsk utstyr til ørebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206105 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003551 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

CAPINORDIC
(730) Innehaver: Unit Trust A/S, Jorcks Passage B III,
DK-1162 København, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet herunder informasjon
vedrørende forsikringer, forsikringskonsultasjoner,
forsikringsmegling; finansiell virksomhet herunder
finansiell forvaltning, informasjon, sponsing; finansiell
vurdering (forsikring, bank, eiendom); finansielle analyser;
kapitalinvestering, kredittgivning, børsmegling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206106 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003554 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

COMMODORE
(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere; deler og tilbehør herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206107 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003555 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

MYO-STAR
(730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske kateter; deler og tilbehør herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206108 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003557 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

(730) Innehaver: Havnegata 1 DA, Øvre Gjellum vei 22,
1389 Heggedal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206109 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003559 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: Van Nelle Tabak Nederland BV,
Leeuwarderweg 1, NL-8501 Ze Joure, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Bearbeidet og ubearbeidet tobakk;
tobakksprodukter, tobakkserstatninger, ingen av disse
produkter for medisinske eller helbredende formål;
sigarettpapir, sigarettfiltre og -hylser, lommeapparater for
rulling av sigaretter; artikler for røkere og fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206110 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003561 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

NUPI
(730) Innehaver: Norsk Utenrikspolitisk Institutt v/
Daglig leder, Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Publikasjoner.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser og
seminarer; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig forskning; faglige konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206111 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003562 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: Norsk Utenrikspolitisk Institutt v/
Daglig leder, Postboks 8159 Dep., 0033 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Publikasjoner.
KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser og
seminarer; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig forskning; faglige konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206112 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003572 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

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

(730) Innehaver: Trond Ole Richvoldsen, Varpesvingen
4, 3728 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bilrelatert reklame via globale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206113 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003573 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

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

(730) Innehaver: Trond Ole Richvoldsen, Varpesvingen
4, 3728 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Båtrelatert reklame via globale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206114 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003574 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

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

(730) Innehaver: Trond Ole Richvoldsen, Varpesvingen
4, 3728 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Husrelatert reklame via globale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206115 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003575 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

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

(730) Innehaver: Trond Ole Richvoldsen, Varpesvingen
4, 3728 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Hytterelatert reklame via globale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206116 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003816 (220) Inn dato: 2000.03.31

(540)

TWIN RIVERS
(730) Innehaver: Zimmermann-Graeff & Müller GmbH
& Co, Zell/Mosel, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder
viner, musserende viner og drikker inneholdende vin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206117 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003857 (220) Inn dato: 2000.04.04

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Nils Paulsen, Veamyr 53, 4276
Vedavågen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk og vilt; spiselige oljer og fett; laks
(fersk og preparert).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206118 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200003914 (220) Inn dato: 2000.04.05

(540)

(730) Innehaver: Brødrene Strand Ingeniørfirma AS,
Innset, 7398 Rennebu, NO

(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; apparater for
tilstandskontroll; dataprogrammer innregistrert på
databærere.
KL. 42: Programmering av dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206119 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004181 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

MATCHMAIL
(730) Innehaver: Jobline International AB, Box 27315,
S-102 54 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Personalrekruttering; bedriftsundersøkelser,
konsulentvirksomhet innen bedriftsorganisasjoner og
personaladministrasjon; søkertjenester i databaser på
oppdrag av tredjemann.
KL. 38: Overføring av beskjeder og bilder ved hjelp av
datamaskiner; elektronisk post; sending av beskjeder.
KL. 41: Undervisningsvirksomhet og
utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av veiledning/
instruksjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206120 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004234 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

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

(730) Innehaver: Trond Ole Richvoldsen, Varpesvingen
4, 3728 Skien, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Reklame for ferier, hytteutleie, reiser og
pakketurer via globale datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206121 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004241 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

PAMPERS EASY UP
PANTS

(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Engangsbleier.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, alle de forannevnte varer
for babyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206122 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004244 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

OBAGI GREEN PEEL
(730) Innehaver: Obagi Medical Products Inc, Long
Beach, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hudpleiepreparater med solbeskyttelse,
rensemidler og aloe vera basert gel.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206123 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004622 (220) Inn dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: Scancor AS, 0376 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter
og handelsforetak.
KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger);
ingeniørvirksomhet, teknisk konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206124 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004828 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

RISIKOTJENER
(730) Innehaver: Sivilingeniør Per Kristian Ubøe AS,
Postboks 458, 1703 Sarpsborg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206125 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004831 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

SECCA
(730) Innehaver: Curon Medical Inc, 735 Palomar
Avenue, Sunnyvale, CA 94086, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske apparater, nemlig radiofrekvens
energileveranseinnretninger til bruk i behandlingen av
inkontinens.

(300) Prioritet:
US, 1999.10.25, 75/831,566

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206126 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004832 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

GAIA
(730) Innehaver: Sunkost AS, Kokstaddalen 29, 5257
Kokstad, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206127 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004885 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

HR-V
(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK (also trading
as Honda Motor Co, Ltd), Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; deler og tilbehør til de forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206128 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004888 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

(730) Innehaver: Stall Follestad AS, Grimsrudbakken,
2750 Gran, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206129 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200004969 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

SLETTVOLL
(730) Innehaver: Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105,
6200 Stranda, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler; speil; varer av tre, kork, rotting,
kurvflettverk eller av plast.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206130 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005011 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

AMPLIA
(730) Innehaver: Zeneca Ltd, 15 Stanhope Gate, London
W1Y 6LN, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske midler for bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødningsmidler og gjødsel;
plantevekstregulatorer; frøbehandlingspreparater.
KL. 5: Herbicider, insecticider, fungicider, pesticider,
rodenticider og preparater for utryddelse av skadedyr og
insekter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206131 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005014 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Arctic Info-Trade DA, 8270 Drag, NO

(740,750) Fullmektig: Trond Eivind Åmo, 8270 Drag

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter,
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter,
spiselige oljer og fett.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter,
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr,
friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206132 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005020 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Norsteel Industrier AS, Postboks 796,
3196 Horten, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Sander Truyen &
Co, Postboks 1923 Vika, 0125 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Kabindører; branndører, karmer og beslag til
kabindører og branndører.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206133 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005021 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Norsteel Industrier AS, Postboks 796,
3196 Horten, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Sander Truyen &
Co, Postboks 1923 Vika, 0125 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Karmer og beslag til vinduer, glassvegger,
glassdører, skyvedører til skip og offshoreinnretninger.
KL. 19: Vinduer, glassvegger, glassdører, glass skyvedører
til skip offshoreinnretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206134 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005025 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

BRAIN KILLER
(730) Innehaver: Shave Ice Norge AS, Postboks 404,
3193 Horten, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Spiseis, is.
KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, saft.
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206135 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005078 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

ENDO SQUID
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150
Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske redskaper, nemlig sakser, klyper,
sårhaker, suturutstyr og komponenter derfor.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.03, 75/839071

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206136 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005079 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

RETRODIRECT
(730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150
Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske redskaper til bruk ved hjerte-
karsykdomkirurgi, nemlig kanyler,
okkluderingsanordninger og tilbehør dertil.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.05, 75/841904

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206137 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005100 (220) Inn dato: 2000.05.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Follo Energiverk AS, Postboks 13,
1401 Ski, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft, varmtvann og
andre energiformer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206138 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005101 (220) Inn dato: 2000.05.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Follo Energiverk AS, Postboks 13,
1401 Ski, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Installasjonsvirksomhet.
KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206139 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005336 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

RE:SOLVE
(730) Innehaver: Herman Miller Inc, 855 East Main
Avenue, Zeeland, MI 49464, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Møbler, kontormøbler.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.13, 75/869,827

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206140 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005337 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

BLUE ACADEMY
TRAVEL SCHOOL

(730) Innehaver: Fritidsresor AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av reiser; booking av reiser og
transporter; transport av reisende; sightseeing; arrangering
av rundreiser og -turer.
KL. 41: Undervisning/utdanning; anordning av veiledning/
instruksjon; underholdning; sports- og idrettsaktiviteter,
kulturvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206141 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005340 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: Jopo AS, Postboks 93, Slåtthaug, 5851
Bergen, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206142 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005341 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: A.R.M. Lingua AS, Postboks 502,
1754 Halden, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-plater; kassetter (lydbånd); elektroniske bøker.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utgivelse av tekster,
andre enn reklametekster, og bøker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206143 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005348 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: Pewi AS, Kr. Ryghsvei 46, 3050
Mjøndalen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; utbedring og rehabilitering av
skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg; montering av
fyringsanlegg og ildsteder.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; kurs og
informasjonsvirksomhet innenfor området skorsteiner,
ildsteder og fyringsanlegg.
KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet, feilsøking og
konsulentbistand innenfor området skorsteiner, ildsteder
og fyringsanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206144 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005351 (220) Inn dato: 2000.05.09

(540)

FIRE STATION
(730) Innehaver: Belkin Components, 501 West Walnut
Street, Compton, CA 90220, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hjelpe-software- og -hardwaremoduler
for hurtige digitale grensesnitt mellom en computer og
computer periferiutstyr, elektronisk periferiutstyr og
nettverksgrensesnitt for forbrukere.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.10, 75/846203

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206145 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005493 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

OPLANDSKE
SPRITFABRIK

(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: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206146 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005603 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

ICE-NAVI
(730) Innehaver: The Goodyear Tire & Rubber Co,
Akron, OH, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206147 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005607 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: Andøco Rørteknisk AS, Fyrstikkalléen
17, 0661 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallrør, varer av uedelt metall, rørforbindelser
av metall, ventiler for vannrør av metall, armatur for rør av
metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206148 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005611 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

INSPRA
(730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, State
Road 2, KM60.0, Arecibo, PR, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206149 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005612 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: Femi SrL, Via Santa Caterina, 8,
Correzzola, Frazione Brenta d’Abba’ (Padova), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Sveisetråd for metall.
KL. 7: Sliperundell/slipeskiver og slipesteiner
(maskindeler), kuttende slipesteiner (maskindeler).
KL. 9: Sveiseelektroder.

(300) Prioritet:
IT, 1999.12.01, PD99C 000857

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206150 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005805 (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: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206151 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005808 (220) Inn dato: 2000.05.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Black Dragon Group Europe AS, Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Sportsutstyr; snøbrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206152 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005809 (220) Inn dato: 2000.05.18

(540)

(730) Innehaver: Prefel SA, Luxembourg, LU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer; gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
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. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
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. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206153 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005810 (220) Inn dato: 2000.05.18

(540)

VSP XPRESS
(730) Innehaver: Read ASA, Postboks 193, 1378
Nesbru, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk og faglig konsulentvirksomhet, forskning;
undersøkelses-, målings-, kontroll- og analysetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206154 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005814 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

(730) Innehaver: Hurum Fabrikker AS, Postboks 133,
3481 Tofte, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer.
KL. 40: Behandling av papir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206155 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005874 (220) Inn dato: 2000.05.22

(540)

(730) Innehaver: Appear of Scandinavia A/S,
Håndværkervej 3, DK-7700 Thisted, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr.
KL. 20: Møbler, herunder justerbare møbler og møbler
med automatiske heve- og senkeanordninger; møbler
spesielt utformet til EDB-utstyr.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportsarrangementer og
kulturelle arrangementer.

(300) Prioritet:
DK, 1999.12.15, VA 1999 05211

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206156 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200005902 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

LYPRIVEG
(730) Innehaver: Terapi Consult AS, Frysjavn. 27, 0884
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer,
syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206157 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006072 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

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

(730) Innehaver: Autoriserte Trafikkskolers
Landsforbund, Postboks 144 Manglerud, 0612 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Undervisningsmateriell, bøker, hefter.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av
seminarer og konferanser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206158 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006153 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

TOSTRELLE
(730) Innehaver: Cellegy Pharmaceuticals Inc, 349
Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco,
CA 94080, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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; transdermalgelé for
hormonterapi; testosterongelé; og hormonpreparater for
bruk i behandlingen av hypogonadisme.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.12, 75/894751

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206159 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006155 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

CLIMABED
(730) Innehaver: Stjernfjädrar AB, Box 44, S-524 21
Herrljunga, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Senger og sengetøy (unntatt lin).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206160 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006156 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

SURPASS
(730) Innehaver: Wm. Wrigley jr. Co, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinsk tyggegummi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206161 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006158 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

CEOXXA
(730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Anti-inflammatoriske analgetika, nemlig et
farmasøytisk preparat for behandling av artritt og smerter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206162 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006369 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

BRILLIOR
(730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
smerter, epilepsi, humørlidelser, angst, onkologi,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmunmangel og
relaterte sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.20, 75/875647

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206163 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006370 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

ENTORM
(730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
smerter, epilepsi, humørlidelser, angst, onkologi,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmunmangel og
relaterte sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.20, 75/875860

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206164 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006371 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

EXTORM
(730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
smerter, epilepsi, humørlidelser, angst, onkologi,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmunmangel og
relaterte sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.20, 75/875861

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206165 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006372 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

LYRICA
(730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av
smerter, epilepsi, humørlidelser, angst, onkologi,
kardiovaskulære sykdommer, autoimmunmangel og
relaterte sykdommer.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.20, 75/875649

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.01.15 - nr. 3

35

(111) Reg.nr.: 206166 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006379 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

PROPEL
(730) Innehaver: The Dow Chemical Co, P.O. Box 1967,
Midland, MI 48640, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Skumplast for bruk i videre produksjon, for bruk
som polstring for pakking og emballering, og for bruk som
termisk og akustisk isolasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206167 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006383 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

SUN TOUCH
(730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Preparater til kropps- og skjønnhetspleie,
dekorativ kosmetikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206168 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006391 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

ELAMAX
(730) Innehaver: Ferndale Laboratories Inc, 780 West
Eight Mile Road, Ferndale, MI 48220, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Anestetisk topiske dermatologiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206169 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006444 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

CALVIN KLEIN SCENT
STUDIO

(730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust, c/o
Calvin Klein Inc, 205 West 39th Street, New York, NY
10018, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Body lotion, shower gel (dusjsåpe), massasje- og
badeoljer, eteriske velluktende oljer, body mist
(kroppspray), hårpleiepreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206170 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006708 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

(730) Innehaver: Insignia IP Inc, 300 Delaware Avenue,
Suite 900, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsinvestering; eiendomsmegling;
eiendomsdrift; utleie av fast eiendom; forvaltning av fast
eiendom eid av en tredje part, nemlig skattemessig
analyse, planlegging og forvaltning av kommersielle og
private eiendommer; finansielle rådgivningstjenester,
nemlig utlån mot pantesikkerhet og
investeringsbanktjenester; tilrettelegging av utlån mot
pantesikkerhet for kommersielle og private eiendommer;
gjelds- og egenkapitalsikring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206171 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006709 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

(730) Innehaver: Insignia IP Inc, 300 Delaware Avenue,
Suite 900, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsinvestering; eiendomsmegling;
eiendomsdrift; utleie av fast eiendom; forvaltning av fast
eiendom eid av en tredje part, nemlig skattemessig
analyse, planlegging og forvaltning av kommersielle og
private eiendommer; finansielle rådgivningstjenester,
nemlig utlån mot pantesikkerhet og
investeringsbanktjenester; tilrettelegging av utlån mot
pantesikkerhet for kommersielle og private eiendommer;
gjelds- og egenkapitalsikring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206172 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200006784 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

HYPERSPERSE
(730) Innehaver: BetzDearborn Inc, 4636 Somerton
Road, Trevose, PA 19053-6783, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemikalier for anvendelse i reversosmose/
membranseparasjonssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206173 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007241 (220) Inn dato: 2000.06.21

(540)

GIPS
(730) Innehaver: Global IP Sound AB, Kungsbroplan
3A, S-112 27 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware for lydoverføring over
pakkesvitsjede nettverk; datamaskiner og ytre enheter til
datamaskiner.
KL. 38: Datakommunikasjons- og
telekommunikasjonstjenester; overføring av lyd, bilder og
beskjeder via telenettet og internasjonale
kommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206174 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007243 (220) Inn dato: 2000.06.21

(540)

NETEQ
(730) Innehaver: Global IP Sound AB, Kungsbroplan
3A, S-112 27 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Data software for lydoverføring over
pakkesvitsjede nettverk; datamaskiner og ytre enheter til
datamaskiner.
KL. 38: Datakommunikasjons- og
telekommunikasjonstjenester; overføring av lyd, bilder og
beskjeder via telenettet og internasjonale
kommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206175 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007328 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

ITVAKTMESTER
(730) Innehaver: INT AS (Information & Network
Technology AS), Postboks 135 Teie, 3106 Tønsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av datanettverk.
KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206176 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007334 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

(730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc,
Four Times Square, New York, NY 10036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-Rom, kompaktdisker/CD-er,
forhåndsinnspilte audio- og videokassetter, elektroniske
publikasjoner, computer software og optiske apparater og
utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206177 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007424 (220) Inn dato: 2000.06.27

(540)

STIFINNER’N
(730) Innehaver: GoTo.com Inc, Pasadena, CA 91103,
US

(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;
fremskaffelse av informasjonskatalogtjenester over et vidt
spekter av emner og henvisninger til web-sider som
fremskaffer et bredt spekter av informasjon, produkter og
tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk
overføring av data via et globalt
datakommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av
flerbrukeradgang til et globalt
datakommunikasjonsnettverk for informasjon og data.
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; elektroniske navigasjonstjenester, nemlig
fremskaffelse av søkemotortjenester for å oppnå data på
et globalt datakommunikasjonsnettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206178 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007561 (220) Inn dato: 2000.06.28

(540)

SEGAL
(730) Innehaver: Segal AS, Postboks 14, 1441 Drøbak,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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(111) Reg.nr.: 206179 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007648 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

HANDTEX

(730) Innehaver: Gøril Fasting, Sandgt. 16, 7012
Trondheim, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Beskyttelseshansker til medisinsk bruk.
KL. 21: Renholdshansker.
KL. 25: Arbeidshansker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206180 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007943 (220) Inn dato: 2000.07.11

(540)

(730) Innehaver: Cubus AS, Postboks 211, 4303 Sandnes,
NO

(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. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper,
hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige
blomster.
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.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206181 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200007946 (220) Inn dato: 2000.07.11

(540)

(730) Innehaver: Buskerud sentralsykehus FKF,
Dronninggata 28, 3004 Drammen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinsk behandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15

(111) Reg.nr.: 206182 (151) Reg.dato: 2000.12.13

(210) Søk.nr.: 200008446 (220) Inn dato: 2000.07.18

(540)

(730) Innehaver: Taisho Pharmaceutical Co, Ltd,
Toshima-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Hårtonikum for medisinsk bruk, hårvekstmiddel
for medisinsk bruk, farmasøytiske preparater mot flass,
losjoner for medisinsk bruk, pomader for medisinsk bruk,
farmasøytiske preparater for hudpleie, styptisin
(blodstillende middel), vitaminpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.01.15
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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.: R401129
(151) Int. reg. dato: 1993.09.28
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.08

(540)

(730) Innehaver: Établissements J. Muller SA, Rue des
Perdrix, F-67120 Molsheim, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Ironware products and padlocks.
KL. 7:  Machines, in particular construction machines.
KL. 8:  Hand tools and instruments.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 486502
(151) Int. reg. dato: 1984.07.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.18

(540)

(730) Innehaver: Gerhard Rösch GmbH, 101,
Schaffhausenstrasse, D-72072 Tübingen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Women’s clothing, namely nightwear, swimwear,
beachwear, indoor clothing.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 581364
(151) Int. reg. dato: 1992.01.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.31

(540)

(730) Innehaver: Eisbär Sportmoden Franz Wöss
GmbH, A-4101 Feldkirchen a.d. Donau 50, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sports goggles.
KL. 18:  Carrier bags, sports bags, rucksacks.
KL. 25:  Clothing, headwear, headbands, scarves, gloves,
shoes.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: 682799
(151) Int. reg. dato: 1997.04.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 1997.11.27

(540)

VENTA
(730) Innehaver: Venta-Luftwäscher AG, 23, Bösch,
CH-6331 Hünenberg, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Air humidofoers and/or desiccators, namely air
purifiers for use in rooms, offices and other similar
locations; compact apparatus, consisting in particular of a
blade battery partly rotating in a liquid and through which
the air circulates; spare parts for such apparatus.

Gazette nr.: 1/98

(111) Int. reg. nr.: 688536
(151) Int. reg. dato: 1998.01.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.23

(540)

STOPAQ
(730) Innehaver: Frans Nooren Afdichtingssystemen
BV, 22, Gasselterstraat, NL-9503 JB Stadskanaal, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Sealing compounds.

Gazette nr.: 4/00

(111) Int. reg. nr.: 688905
(151) Int. reg. dato: 1997.11.21

(540)

OVATION
(730) Innehaver: Ovation Communications plc, Atrium
Court, Apex Plaza, Reading, Berks RG1 1AX, England,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Leasing and rental of access and access time to
computers, computer databases and communications
networks.

Gazette nr.: 6/98

(300) Prioritet:
GB, 1997.08.12, 2142150

(111) Int. reg. nr.: 690390
(151) Int. reg. dato: 1998.03.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Peter Moerland, 55, Rosanderwaard,
NL-2904 SL Capelle aan den Ijssel, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, parts and accessories for computers,
not included in other classes.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
BX, 1997.09.16, 617200
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(111) Int. reg. nr.: 698734
(151) Int. reg. dato: 1998.06.08

(540)

EUROKOTE
(730) Innehaver: Sarriopapel y Celulosa SA, Elbarren, s/
n, 31880 Leiza (Navarra), ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: All type of paper and cardboard.

Gazette nr.: 19/98

(111) Int. reg. nr.: 699934
(151) Int. reg. dato: 1998.09.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.05.04

(540)

INEAS
(730) Innehaver: Ineas BV, 89, Herengracht, NL-1398
AD Muiden, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Insurance underwriting; insurance brokerage.

Gazette nr.: 16/99

(111) Int. reg. nr.: 705286
(151) Int. reg. dato: 1998.11.26

(540)

DIAFUN
(730) Innehaver: Carl Zeiss, D-89518 Heidenheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optical apparatus and instruments; telescopes,
telescopic sights, binoculars.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 705988
(151) Int. reg. dato: 1998.12.09

(540)

BIEN-ETRE
(730) Innehaver: Sonafi SA, 42, rue Rieussec, F-78220
Viroflay, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
preserves.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (excluding salad dressings); spices; cooling ice;
salad dressings.
KL. 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 2/99

(111) Int. reg. nr.: 715741
(151) Int. reg. dato: 1999.06.22

(540)

BUSS
(730) Innehaver: Buss Compounding Systems AG,
Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln 1, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Services not included in other classes, namely
services provided individually or collectively that require
a high degree of mental activity and deal with the
theoretical or practical aspects of complex fields of human
endeavour.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.12.22, 462459
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(111) Int. reg. nr.: 716034
(151) Int. reg. dato: 1999.06.03

(540)

MAREX
(730) Innehaver: Rexroth Mecman GmbH, 13, Bartweg,
D-30453 Hannover, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Fluid power, hydraulic, electric, electrohydraulic
and pneumatic actuators, in particular rams and servo
controls, components of the above goods.
KL. 9:  Electronic and electrical apparatus, equipment and
instruments for displaying machine status data and for
open and closed loop control of machines, in particular
for the remote control of engines in sea-going and inland
vessels and for controlling their speed, transmission and
propeller pitch settings, mechanical, inductive, capacitive
and optical sensors; electrical and electronic components
for controllers, data bus systems; programmable logic
control units, software stored on machine-readable data
media of all types.
KL. 16:  Data media of all types, in particular printed
materials such as software documentation, operating and
user’s manuals, materials to accompany computer
software, in particular related to the field of ship
propulsion.
KL. 37:  Assembly, repair and servicing of the apparatus,
equipment and instruments mentioned in classes 7 and 9.
KL. 42:  Development, production and maintenance of
data processing programs for the operation of the
equipment, instruments and apparatus mentioned in
classes 7 and 9, in particular related to the field of ship
propulsion.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 716784
(151) Int. reg. dato: 1999.06.18

(540)

TOPGARD
(730) Innehaver: Ashland Nederland BV, 39,
Wieldrechtseweg, NL-3316 BG Dordrecht, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Motor oils, lubricants and greases.

Gazette nr.: 16/99

(111) Int. reg. nr.: 717640
(151) Int. reg. dato: 1999.07.15

(540)

(730) Innehaver: Medailles Souvenirs, ZAC de la Vierge
Noire, Pôle d’Activités de l’Aeropole, F-29600 Morlaix,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; computers, computer memories,
recorded computer programs; graphic representation
software; computer peripheral devices.
KL. 42:  Engineering work; graphic arts designing;
industrial design, computer-aided industrial design;
technical studies namely design and production of medals
and commemorative objects; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings;
materials testing; development and design of automatic
distribution apparatus; computer programming; computer
software design and development; updating of computer
software, maintenance of computer software; rental of
vending machines.

Gazette nr.: 17/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.01.15, 99 769 130
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(111) Int. reg. nr.: 718022
(151) Int. reg. dato: 1999.04.24

(540)

R-TDI
(730) Innehaver: Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg,
DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for
engines), glow plugs for diesel engines; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles)
including clutches other than for land vehicles, jacks
(machines); agricultural implements other than hand-
operated, engine parts.
KL. 12:  Apparatus for locomotion by land, air or water
including their parts, including vehicles and their parts,
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 toys,
apparatus for electronic games other than those adapted
for use with television receivers only.
KL. 37:  Repair, namely repair and maintenance of
vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, vehicle service, namely cleaning,
repairing, maintenance and polishing.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.20, 398 66 924.4/12

(111) Int. reg. nr.: 718233
(151) Int. reg. dato: 1999.08.31

(540)

(730) Innehaver: Digi Technik & Partners, Industrie 22,
FL-9487 Gampri-Bendern, LI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
LI, 1999.04.13, FL-No. 11183
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(111) Int. reg. nr.: 718689
(151) Int. reg. dato: 1999.09.03

(540)

GOLDEN TROPHY
(730) Innehaver: Redcats, 110, rue de Blanchemaille, F-
59100 Roubaix, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing); printed matter;
photographs; stationery; printers’ type; printing blocks;
mail order catalogues.
KL. 18:  Leather and imitation leather; animal skins;
trunks and suitcases; purses, overnight bags, school bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
KL. 38:  News and information agencies, radio, television,
telegraph, telephone and telescript communications,
transmission of messages, telegrams and
telecommunications, i.e. telematic networks, vocal
network and world wide computer network for
telecommunications, excluding all other radion, cable or
satellite network; communication via computer terminals.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.03.19, 99 782 824

(111) Int. reg. nr.: 719008
(151) Int. reg. dato: 1999.08.10

(540)

(730) Innehaver: PriceWaterhouseCoopers NV, 200,
Prins Bernardplein, NL-1097 JB Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing equipment, computers, computer
peripheral devices, computer programs, recorded;
computer operating programs, recorded; computer
software; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carries,
recording discs; interactive CD’s (CD-I), read-only-
memory discs (CD-ROM).
KL. 35:  Cost price analysis; business management and
organization consultancy; commercial management
assistance; business inquiries; statistical information;
economic prognosis; business investigations; efficiency
expertise; professional business consultancy.
KL. 36:  Financial affairs; financial analysis; financial
estimates or evaluations; financial consultancy, financial
management, fiscal assessments.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.02.22, 648753
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(111) Int. reg. nr.: 719075
(151) Int. reg. dato: 1999.09.30

(540)

HAPPY D.
(730) Innehaver: Duravit AG, 36, Werderstrasse, D-78
132 Hornberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Sanitary installations, in particular bidets, WC
installations, urinals, bathtubs, hand basin and wash stand
repositories, tap and control fittings for water pipe
installations and sanitary installations; lighting
installations; bathtub grips, WC seats.
KL. 21: Glass, soap, hand towel and paper roll holders,
toilet brushes and holders for toilet brushes; goods made
of wood or wood substitutes, namely holders for soap,
glass, paper rolls and hand towels.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.02.19, 399 09 510

(111) Int. reg. nr.: 720414
(151) Int. reg. dato: 1999.01.16

(540)

EXPLOSIVE
(730) Innehaver: Filip Scherzer, 25, Ludgeristrasse, D-
47057 Duisburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic and non-dietetic products for medical
use, included in this class; all the items mentioned below,
where relevant, also in the form of dietetic or light
products for medical use and particularly for sports and
physical well-being; food concentrates in the form of
finished articles or articles for mixing, particularly
containing powdered milk and/or animal and/or vegetable
protein and/or carbohydrates and/or caffeine and/or theine
and/or guarana seeds, also with added vitamins, minerals
and sugar, both in solid and liquid form; all the products
mentioned below, where relevant, also in the form of
dietetic or light products for medical use and in particular
for sports and physical well-being; food concentrates in
the form of finished articles or articles for mixing,
particularly containing animal or vegetable protein and/or
carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/or guarana
seeds, also with added vegetable fibers, cereals, dried fruit
and sugar, both in solid and liquid form; all the items
mentioned below, where relevant, also in the form of
dietetic or light products for medical use and in particular
for sports and physical well-being; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages, beverages in the
form of energy-boosting drinks, particularly containing
fruit pulp, fruit beverages as well as fruit juices, vitamins,
minerals and sugar; syrups and other preparations for

making beverages, all the above items, where relevant, also
in the form of dietetic or light products for medical use
and in particular for sports and physical well-being.
KL. 29:  Food concentrates in the form of finished articles
or articles for mixing, particularly containing animal or
vegetable protein and/or carbohydrates and/or caffeine
and/or theine and/or guarana seeds, also with added
vegetable fibers, cereals, dried fruit and sugar, both in
solid and liquid form; all the above goods, where relevant,
also in the form of dietetic or light products, for non-
medical use and particularly for sports and physical well-
being; dietetic and non-dietetic products for non-medical
use, included in this class; milk, milk products such as
butter and butter-based preparations, mixtures of
butterfat, spreads made of milkfat, spreadable milkfat,
three-quarter and half-skimmed milkfat, cheese, fromage
frais and cheese-based preparations, products made of
clotted milk, yoghurt-based products, products made of
kefir, products made of milk serum, products made of
cream; products made of powdered milk for alimentary
use, excluding beverages; lactalbumin for alimentary use,
powdered whey, whey proteins, whey-based goods,
products made of fromage blanc and sour cream, milk
desserts with a creamy consistency, consisting primarily
of fromage blanc, clotted milk, yoghurt, kefir and milk
cream; food concentrates in the form of finished articles or
articles for mixing and particularly containing powdered
milk and/or animal and/or vegetable protein and/or
carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/or guarana
seeds, also with added vitamins, minerals and sugar, both
in solid and liquid form; all the above goods, where
relevant, also in the form of dietetic or light products, for
non-medical use and particularly for sports and physical
well-being.
KL. 30:  Food concentrates in the form of finished articles
or articles for mixing, particularly containing powdered
milk and/or animal and/or vegetable protein and/or
carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/or guarana
seeds, also with added vitamins, minerals and sugar, both
in solid and liquid form; all the above goods, where
relevant, also in the form of dietetic or light products, for
non-medical use and particularly for sports and physical
well-being; dietetic and non-dietetic products for non-
medical use, included in this class; food concentrates in
the form of finished articles or articles for mixing,
particularly containing animal or vegetable protein and/or
carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/or guarana
seeds, also with added vegetable fibers, cereals, dried fruit
and sugar, both in solid and liquid form; all the above
items, where relevant, also in the form of dietetic or light
products, for non-medical use and particularly for sports
and physical well-being.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.09.22, 398 54 361
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(111) Int. reg. nr.: 720802
(151) Int. reg. dato: 1999.07.20

(540)

(730) Innehaver: Merkur AG, Fellerstrasse 15, CH-3027
Bern, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Consultancy for consumers regarding sale of
take-away meals, sale of food supplies, particularly snack
goods (such as chocolate, bakery and confectionery
goods) to take away (retailing); communication of
commercial know-how (franchising) in the field of
restaurant and hotel services.
KL. 42:  Restaurant services (provision of meals and
beverages), particularly in restaurants and cafés
(caféterias); temporary accommodation.

Gazette nr.: 21/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.02.03, 463168

(111) Int. reg. nr.: 723050
(151) Int. reg. dato: 1999.09.24

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tiimari OYj, Haapalankatu, 1, SF-
15240 Lahti, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 5: Food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 6:  Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
KL. 7:  Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements; other than hand operated,
incubators for eggs.
KL. 8:  Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.
KL. 13:  Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 15:  Musical instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
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materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks.
KL. 17:  Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes,
not of metal.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain, earthenware not included
in other classes.
KL. 22:  Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
KL. 23:  Yarns and threads, for textile use.
KL. 24:  Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
FI, 1999.03.24, T199901001

(111) Int. reg. nr.: 723053
(151) Int. reg. dato: 1999.10.29

(540)

DANDY DOGS
(730) Innehaver: Ferrero oHG mbH, Rheinstrasse 3-7,
D-35260 Stadtallendorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printer matter.
KL. 28:  Games, toys and playthings, small toys and
playthings, small toy figures.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.04, 399 25 831.0/30

(111) Int. reg. nr.: 723121
(151) Int. reg. dato: 1999.08.19

(540)

DUNAS
(730) Innehaver: Caran d’Ache SA, 19, chemin du
Foron, CH-1226 Thônex, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, precious
stones, timepieces and chronometric instruments, watches
and clocks.
KL. 16: Paper, cardboard stationery goods, paper
packaging, paper products for cleaning and personal care;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; typewriters and
office supplies (excluding furniture); plastic packaging in
the form of envelopes, bags and films; playing cards;
printers’ type; printing blocks; all kinds and colours of
writing and drawing implements, pencils, coloured
pencils, pencil lead holders, leads, pencil lengtheners,
pencil lids, pencil lead sharpeners, pencil sharpeners,
machines for sharpening leads and pencils, chalk,
lithographic chalks, chalk-holders, chalk lengtheners, nibs
and pens of all kinds and colours, drawing colours,
penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip pens,
felt-tip pens, cartridges, ink, erasers; paintbrushes,
gouache, watercolours for artists, modelling pastes, glues,
adhesive tapes.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.03.05, 464212
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(111) Int. reg. nr.: 723380
(151) Int. reg. dato: 1999.10.26

(540)

PROSERVE
(730) Innehaver: Fresenius ProServe GmbH,
Friedrichstrasse 2-6, D-60323 Frankfurt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Economic consultation for the planning and the
construction of production installations in the field of
pharmaceutical and/or chemical industry, in particular for
the production of pharmaceutical, dietetic and medico-
technical products.
KL. 36:  Financing consultation in the development,
production and distribution sector of production
installations for the production of pharmaceutical, dietetic
and medico-technical products as well as in hospitals and
other medical and curative institutions.
KL. 37:  Construction of production installations in the
field of pharmaceutical and/or chemical industry, in
particular for the production of pharmaceutical, dietetic
and medico-technical products; construction and erection
of hospitals as well as other medical and curative
institutions and/or partial sections of hospitals and other
similar institutions; equipping operating rooms;
construction of domestic and foreign health cure
institutions, nursing homes, old age homes; maintenance
of medical apparatus.
KL. 42:  Planning of production installations in the field
of pharmaceutical and/or chemical industry, in particular
for the production of pharmaceutical, dietetic and medico-
technical products; technical consultation for the planning
and the construction of such production installations;
consultation for the planning and the implementation of
production technique tasks in the field of the production
of pharmaceutical, dietetic and medico-technical products;
operating of hospitals as well as of other medical and
curative institutions and/or partial sections of hospitals
and other similar institutions; infrastructural
investigations in the development, production and
distribution sector of production installations for the
production of pharmaceutical, dietetic and medico-
technical products as well as in hospitals and other
medical and curative institutions, including organizational
consultation; operating of domestic and foreign health
cure institutions, nursing homes, old age homes, service
companies in the social and charitable sector.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.31, 399 31 253.6/42

(111) Int. reg. nr.: 727683
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, 16,
Neurottstrasse, D-69190 Walldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Machine-readable data media of all types
provided with programs; computer programs and
computer software of all types.
KL. 16:  Written accompanying material, namely
manuals, catalogues, operating instructions and job
instructions for software and data processing programs.
KL. 41:  Training about use and employment of data
processing programs.
KL. 42:  Creation and development of software,
particularly for internal function areas such as financial
and controlling management, manufacturing and materials
management, quality management and plant maintenance,
sales and distribution, human resources and project
management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation
and maintenance of computer programs and software;
consulting and advising about the use and employment of
computer programs and software; Internet technology,
namely preparing and offering data and information in the
Internet regarding development, production, sales,
distribution, employment, use, operation, handling,
modification, maintenance, leasing, updating, design and
out-sourcing of computer programs and software.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.19, 399 28 953.4/09
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(111) Int. reg. nr.: 727939
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

CREALIS
(730) Innehaver: Ares Trading SA, Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
baby food; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.07.13, 467620

(111) Int. reg. nr.: 727942
(151) Int. reg. dato: 2000.02.02

(540)

SAVE THE WORLD
(730) Innehaver: Sony Overseas SA, Rütistrasse 12,
CH-8952 Schlieren, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Players and/or recorders for audio disks; players
and/or recorders for videodisks; computers; disk drives;
computer peripherals; blank or prerecorded disks, tapes
and diskettes.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.23, 469063

(111) Int. reg. nr.: 727943
(151) Int. reg. dato: 2000.01.19

(540)

ORBAFOAM
(730) Innehaver: Industrias Quimicas Löwenberg SL, 22,
avenida San Pablo, 28820 Coslada, Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry and
science, unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; adhesives for industrial applications.
KL. 17:  Sealant compounds for joints; adhesive tapes
(other than for medical, stationery or household
purposes); tapes, oils, varnishes, paints and compositions
against humidity; rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica and goods made from these materials and not
included in other classes; products made of semi-
processed plastics; packing, stopping and insulating
materials.

Gazette nr.: 5/00

(111) Int. reg. nr.: 727949
(151) Int. reg. dato: 2000.01.14

(540)

HOLOPRO
(730) Innehaver: G + B pronova GmbH, Alter Trassweg
46, D-51427 Bergisch Gladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Image presentation apparatus, projection
apparatus, holograms recorded on carrier materials,
projection screens, back-projection screens.

Gazette nr.: 5/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.07, 399 47 410.2/09
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(111) Int. reg. nr.: 728396
(151) Int. reg. dato: 2000.02.04

(540)

(730) Innehaver: Hovione Sociedade Quimica SA, Seie
Casas, 2674-506 Loures, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical and veterinary products,
medication for humans and animals.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.09.24, 339.977

(111) Int. reg. nr.: 728404
(151) Int. reg. dato: 2000.02.11

(540)

TRANSPOD
(730) Innehaver: Alstom, 25, avenue Kléber, F-75116
Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Propulsion mechanisms other than for land
vehicles, particularly for ships; ship engines.
KL. 12:  Screw propellers, propellers for ships.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.01, 99/810 928

(111) Int. reg. nr.: 728435
(151) Int. reg. dato: 1999.12.22

(540)

SIDDIS
(730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467
Konstanz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical drugs, with the exception of
dermatological pharmaceutical substances.

Gazette nr.: 05/00

(111) Int. reg. nr.: 728436
(151) Int. reg. dato: 1999.12.22

(540)

SFAIR
(730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467
Konstanz, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines.

Gazette nr.: 05/00

(111) Int. reg. nr.: 728445
(151) Int. reg. dato: 1999.11.20

(540)

IPIRION
(730) Innehaver: CyberOffice International AG,
Grafenauweg 6, CH-6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing equipment and computers.
KL. 35:  Advertising via electronic media and more
precisely via the Internet.
KL. 38:  Telecommunications; broadcasting and provision
of information via telecommunication means (internet).
KL. 42:  Computer programming, maintenance of
computer software.

Gazette nr.: 05/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.05.20, 466963
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(111) Int. reg. nr.: 729031
(151) Int. reg. dato: 2000.01.14

(540)

(730) Innehaver: Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate
and preparations therefor, tea; bakery, pastry and
confectionery goods, particularly chocolate confectionery,
bread or cake doughs, cereal preparations, edible ice.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.09.07, 465065

(111) Int. reg. nr.: 729178
(151) Int. reg. dato: 2000.01.18

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Soremartec SA, Drève de l’Arc-en-Ciel
102, B-6700 Schoppach-Arlon, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment, cocoa
and goods made of cocoa, such as cocoa pastes for
beverages, chocolate paste; toppings and icings, such as
chocolate toppings and icings; chocolate, chocolate eggs,
pralines, edible chocolate decorations for Christmas trees;
goods consisting of an edible chocolate casing filled with
alcohol; sugar goods; confectionery, including fine pastries
and biscuits; chewing gum, sugarless chewing gum,
sugarless candies.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 729186
(151) Int. reg. dato: 2000.01.31

(540)

FUNDSGALLERY
(730) Innehaver: Credit Agricole Indosuez Luxembourg
SA, 39, Allée Scheffer, LU-2520 Luxembourg (Grand-
Duché du Luxembourg), LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, leaflets, pamphlets.
KL. 36:  Financial services; provision of access, via a
virtual gallery, to a data bank recovering information
concerning investments in securities; operations
concerning investments in securities via a virtual gallery.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.19, 656966

(111) Int. reg. nr.: 729191
(151) Int. reg. dato: 2000.01.31

(540)

(730) Innehaver: JAC Products Deutschland GmbH, 45,
Konsumstrasse, D-42285 Wuppertal, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Roof systems, such as roof rails and the
components thereof, namely rail bases, longitudinal
beams, transverse beams, roof battens, seals, attachment
elements and locks; luggage carriers, luggage holders, ski
carriers and the components thereof, all goods for motor
vehicles.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 729212
(151) Int. reg. dato: 2000.02.08

(540)

MICROMASTER
(730) Innehaver: Roman Tiedemann, 1/11,
Schweizertalstrasse, A-1130 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal mechanical fastenings (not included in other
classes) for advertising media, labels and advertisement
notices.
KL. 20:  Plastic mechanical fastenings (not included in
other classes) for advertising media, labels and
advertisement notices.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.08.13, AM 5075/99

(111) Int. reg. nr.: 729602
(151) Int. reg. dato: 2000.03.06

(540)

COOLMOS
(730) Innehaver: Infineon Technologies AG, St. Martin-
Str. 53, D-81669 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic components.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.13, 99817195
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(111) Int. reg. nr.: 729846
(151) Int. reg. dato: 2000.02.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vilsa-Brunnen O. Rodekohr GmbH &
Co, 1, Alte Drift, D-27 305 Bruchhausen-Vilsen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Natural mineral water and alcohol-free drinks
made therefrom.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.06, 399 54 645.6/32

(111) Int. reg. nr.: 730019
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

(730) Innehaver: Campbell Foods Belgium NV, 16,
Rijksweg, B-2870 Puurs, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730165
(151) Int. reg. dato: 1999.12.03

(540)

RUSSKAYA KUKLA
(730) Innehaver: Obschestvo S Ogranitchennoi
Otvetstvennostiu «Tie Space», komn. pravlenia, korp. 2,
19, Demyana Bednogo ul., 123423 Moskva, RU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers).
KL. 42: Designing of new kinds of goods; providing of
food and drink.

Gazette nr.: 7/00
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(111) Int. reg. nr.: 730422
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

SCHWARZKOPF MAN
COLOR

(730) Innehaver: Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG,
Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery goods, essential oils, cosmetics,
preparations for treating, washing, dyeing, bleaching,
styling and perming hair, soaps.
KL. 21:  Sponges, brushes (other than paintbrushes),
combs.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.14, 399 56 720.8/03

(111) Int. reg. nr.: 730465
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

VEG
(730) Innehaver: Bärenstein Pharma Ltd-Niederlassung
Österreich, Köllnerhofgasse, 4, A-1010 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry and science.
KL. 5:  Medicines, pharmaceutical and sanitary
preparations.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.07.28, AM 4635/99

(111) Int. reg. nr.: 730771
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

(730) Innehaver: DSG Retail Ltd, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers; computer monitors; computer tapes
and computer discs; mice, printers, joysticks, keyboards,
scanners, all for use with computers; modems; electronic
organisers; calculators; parts of and fittings for all the
aforesaid goods.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: 730773
(151) Int. reg. dato: 2000.03.23

(540)

(730) Innehaver: Candol Produktions- und
HandelsgesmbH Nfg KG, 26, Salurnergasse, A-2340
Mödling, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Ethereal oils, especially lamp oils.
KL. 4:  Lighting fuels, candles, wicks for candles.
KL. 5:  Insecticides, insect repellents.
KL. 11:  Lighting apparatus, oil lamps, lamps with aroma
oil, ornamental lampshades for lamps working with liquid
fuels.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.10.07, AM 6454/99
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(111) Int. reg. nr.: 730880
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Interfrost GmbH, 3, Sauerbruchstrasse,
D-25479 Ellerau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams, fruits sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.16, 399 58 561.3/29

(111) Int. reg. nr.: 730884
(151) Int. reg. dato: 2000.03.11

(540)

LITTLEMAX
(730) Innehaver: EVI Audio GmbH, Hirschberger Ring
45, D-94315 Straubing, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Loudspeakers.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.09, 399 77 783.0/09

(111) Int. reg. nr.: 731415
(151) Int. reg. dato: 1999.12.15

(540)

(730) Innehaver: Wala-Heilmittel GmbH, 2-4
Bosslerweg, D-73087 Eckwälden, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Washing and bleaching products; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive agents; soaps;
bath preparations for nonmedical use; perfumery,
essential oils, toilet and beauty products; hair care
products; hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Homeopathic medicines for external and internal
use, particularly in the form of tablets, capsules,
powders, suppositories, phials, drops, ointments and
gels; hygiene products; massage oils; nourishing oils for
muscles, bath preparations and oils for medical use; soil
for therapeutic purposes; food supplements and elixirs
made with natural substances for medical use, consisting
mainly of plant substances, mineral and plant extracts.
KL. 30:  Food supplements made with natural substances
for nonmedical use, consisting mainly of plant substances,
mineral and plant extracts.
KL. 32:  Elixirs (non-alcoholic beverages) made with
natural substances for nonmedical use, consisting mainly
of plant substances, plant and mineral extracts.

Gazette nr.: 9/00
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(111) Int. reg. nr.: 731787
(151) Int. reg. dato: 2000.04.13

(540)

PUCKO
(730) Innehaver: Semper AB, Torsgatan 14, S-105 46
Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies
and jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils
and fats; preserves, pickles.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery; ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
pepper, vinegar; sauces; spices; ice.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 731790
(151) Int. reg. dato: 2000.02.29

(540)

(730) Innehaver: Baykur Gida Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Kore Sehitleri Caddesi 43, 80300 Zincirlikuyu/
Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Detergents; laundry bleach; laundry starch;
laundry blueing; softeners; glass cloth; glass paper;
perfumes; ethereal oils; eau de Cologne; lotions for
cosmetic purposes; deodorant; rose oil; nail polish;
lipstick; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic
creams; hair dyes; shampoos; hair lotions; hair spray;
eyebrow pencils; mascara; rouge; after shave lotions;
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; soap, antiperspirant soap;
disinfectant soap; dentifrices; sandcloth; sandpaper;
pumice stone; polishing creams; shoe polish.

KL. 16:  Towels of paper; table napkins of paper; toilet
paper; tissues of paper for removing make-up; babies
napkins of paper (disposable); packing paper; bags
(pouches) of paper; adhesive bands for stationery or
household purposes; paper; cardboard; writing paper;
parchment paper; copying paper; carbon paper;
notebooks; envelopes; labels not of textile; pens; ball
point pens; pencils; drawing pens; stencils; paintbrushes;
palettes for painters.
KL. 29:  Meat; fish (not live); poultry (not live); meat
extract; bouillon; preserved meat; preserved fish;
preserved fruit; preserved vegetables; dried vegetables;
soup preparations; preserved olives, pickles; milk
products; milk; cheese; yogurt; beverage based on yogurt
(ayran), cream (dairy product); kefir (milk, beverage);
butter; margarine; olive oil for food; corn oil; sunflower oil
for food; sesame oil; edible oils; jams; marmalade; eggs;
jellies for food; prepared nuts; prepared peanuts;
preserved peas, beans, chickpeas, lentils, soya beans;
potato chips; potato crisps.
KL. 30:  Coffee; cocoa; artificial coffee; tapioca; sago;
spaghetti; macaroni; meat pies; biscuits; crackers; flour for
food; pastries; pasta; tarts; petit fours (cakes); cakes;
waffles; pancakes; pies; breads; pizzas; sandwich; honey;
royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); propolis (bee glue) for human consumption;
molasses for food; halvah (sweet made from cereals);
natural sweeteners; ketchup; mayonnaise; mustard; sauces
(condiments); tomato sauce; salad dressings; vinegars;
spices; semolina; starch for food; ferments for pastes;
yeast; tea; candy for food; chocolate; chocolate-based
beverages; gum (not for medical purposes); ice creams;
salt; rice; corn flakes; oat flakes; sugar.
KL. 31:  Unprocessed cereals namely wheat, barley, oats,
maize, ryes; rice (unprocessed); fresh fruits; fresh
vegetables; seeds; livestock fattening preparations;
flowers; seedlings; animal foodstuffs; pet food; oil cake.
KL. 32:  Beer, malt beer; mineral water (beverages); soda
water; waters (beverages); fruit juices; vegetable juices
(beverages); syrups for beverages; lemonades; sorbets;
non alcoholic carbonated beverages, cola drinks; isotonic
beverages; grape must (unfermented); tomato juice
(beverages).

Gazette nr.: 9/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.01.15 - nr. 3

57

(111) Int. reg. nr.: 731805
(151) Int. reg. dato: 2000.04.04

(540)

SWATCH SKIN
(730) Innehaver: Swatch SA (Swatch AG) (Swatch Ltd),
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps, perfumery; essential oils, cosmetic
products, lotions for cosmetic purposes; make-up
products.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, precious
stones, timepieces and chronometric instruments; key
rings.
KL. 16:  Paper, cardboard and stationery goods,
wrapping paper, writing instruments, rubber erasers,
newspapers, magazines and books.
KL. 18:  Leather or imitation leather products; suitcases,
bags, briefcases of all kinds, wallets, purses, toiletry bags,
handbags; umbrellas, parasols and walking sticks.
KL. 25:  Clothing; footwear, headwear.
KL. 26:  Lace and embroidery; textile ribbons laces;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.22, 471088

(111) Int. reg. nr.: 731815
(151) Int. reg. dato: 1999.12.08

(540)

URBIA
(730) Innehaver: urbia.com AG, 115, Hohe Strasse, D-
50667 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; data processing equipment and computers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
typewriters and office requisites (except furniture);
instruction and teaching material (except apparatus);
playing cards; playing boards.
KL. 28:  Games and playthings.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; creating and maintaining a
database.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs,
credit cards; real estate affairs.
KL. 37:  Repair and installation of telecommunication
facilities; repair and installation of computer facilities.
KL. 38:  Telecommunication; exploitation of
telecommunication facilities; supply of information
through computer networks, equipment of networks,
network of telecommunication and/with computer
installations.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 41:  Education (for children, youth); providing of
training (for children, youth, grown-ups) entertainment
(for children, youth, grown-ups).
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 9/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.01.15 - nr. 3

58

(111) Int. reg. nr.: 731816
(151) Int. reg. dato: 1999.12.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: urbia.com AG, 115, Hohe Strasse, D-
50667 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; data processing equipment and computers.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
typewriters and office requisites (except furniture);
instruction and teaching material (except apparatus);
playing cards; playing boards.
KL. 28:  Games and playthings.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions; creating and maintaining a
database.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs,
credit cards; real estate affairs.
KL. 37:  Repair and installation of telecommunication
facilities; repair and installation of computer facilities.
KL. 38:  Telecommunication; exploitation of
telecommunication facilities; supply of information
through computer networks, equipment of networks,
network of telecommunication and/with computer
installations.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 41:  Education (for children, youth); providing of
training (for children, youth, grown-ups) entertainment
(for children, youth, grown-ups).
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.23, 399 36 102.2/42

(111) Int. reg. nr.: 731818
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

CETEPOX
(730) Innehaver: CTP Chemicals and Tehnologies for
Polymers GmbH, Stahlstr. 60, D-65428 Rüsselsheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, namely lacquer raw
material, unprocessed artificial resins, hardener for
synthetic resins, epoxy resins, resins on polyurethane
basis, hardener for epoxy resins and polyurethane.
KL. 2:  Lacquers.

Gazette nr.: 9/00
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(111) Int. reg. nr.: 732127
(151) Int. reg. dato: 1999.11.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Firma Raico Bautechnik GmbH, 1a,
Dorfstrasse, D-87746 Erkheim-Schlegelsberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal building material, profiles, pipes, plates,
sheet metal, foils, windows, portals, panels, panels for
windows, facades, roofs, winter gardens, glazing frames,
prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs,
opening and closing devices for windows, doors, hinges,
spring-loaded catches, armatures, cover profiles, facade
building systems and vertical-horizontal rod systems,
basically consisting of profiles, which hold between each
other the building elements mentioned here; ventilating
devices and air ducts, blinds and roller shutters for indoor
as well as for outdoor areas, screws, nuts, all the
aforementioned goods made of metal or metal combined
with synthetic material, wood, glass, stone; locksmith
goods; metal awnings and sunshades (constructions).
KL. 7:  Machines and machine tools for the production,
processing and installation of facades, profiles and the
building elements mentioned in class 6, processing
machines, pressroom machines, drilling machines, cutters,
welding machines, clamping devices for the
abovementioned machines, notching machines, shears,
slide sweeps for the abovementioned machines, drives,
electric drives; drives for blinds, shade devices and roller
shutters.
KL. 11:  Ventilating devices, air ducts.
KL. 19:  Building materials (non-metallic), profiles, pipes,
plates, sheet metal, foils, windows, portals, panels,
panels for windows, doors, facades, roofs, winter gardens,
glazing frames, prefabricated parts, canopy roofs or
cantilever roofs, facade building systems and vertical-
horizontal rod systems, basically consisting of profiles
which hold between each other the building elements
mentioned here; awnings and sunshades included in this
class, ventilating devices and air ducts, blinds and roller
shutters, for indoor as well as for outdoor areas, the
aforementioned goods of synthetic material, wood, glass,
stone or a combination of these materials.

KL. 22:  Awnings and sunshades of synthetic material or
textile material.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 732141
(151) Int. reg. dato: 2000.02.09

(540)

PINKY PIGGIES
(730) Innehaver: Ferrero oHG mbH, Rheinstrasse 3-7,
D-35260 Stadtallendorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter.
KL. 28:  Games, toys and playthings, little toys and
playthings, little toy figures.
KL. 30:  Chocolate, chocolate goods, filled chocolate,
especially hollow bodies made of chocolate with toys and
playthings, little toys and playthings inside; pastry and
long-life bakery goods; sugar confectionery.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.13, 399 49 146.5/30
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(111) Int. reg. nr.: 732149
(151) Int. reg. dato: 1999.11.15

(540)

(730) Innehaver: Synthes AG Chur, Grabenstrasse 15,
CH-7002 Chur, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for scientific use, unprocessed
plastic materials, in particular bio-absorbable materials;
polylactates in the crude state.
KL. 5:  Products based on hydroxylapatite or
tricalciumphosphate for manufacturing artificial bones and
parts of artificial bones and for implantation in natural
bones; cements for natural bones; hydraulic surgical
cements; autopolymerizing surgical cements; surgical
tissues; textile fabrics impregnated with pharmaceutical
lotions; biological preparations for medical and veterinary
purposes; preparations based on genetic technology.
KL. 7:  Motors for surgical apparatus, burs, saws; locking
mandrels; apparatus for classifying scientific
documentation and collections.
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes
and teeth); intramedullary nails, bone screws and plates,
angular plates, compression plates, nuts for screws, clips,
washers for screws, transpedicular screws, hooks for
spondylolysis, splints, cerclage wires, spine implants,
saws and burs for bones, swinging cross-cut saws, saw
blades, bits, drill bit guides, screw taps, bone retractors,
bone forceps, forceps for repositioning, surgical pliers,
forceps elevators, bone scrapers, osteotomes, impactors,
screwdrivers, wrenches for screws, height rods, length
gauges for screws, bone hooks, plate stretchers, surgical
pliers for screws, drilling jigs, periosteal elevators,
extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy chisels,
clip extractors, internal and external fixators, emergency
pelvic clamps, viewfinders, centering sleeves, protective
sleeves; sterilizing trays for instruments and implants; x-
ray films for medical diagnosis; orthopedic articles;
surgical suture material; endoprostheses, in particular
endoprostheses for joints and also hip, knee, shoulder,
elbow, hand and foot endoprostheses, condylar head
prostheses; diaphyseal plugs; apparatus and instruments
used in stereotaxic surgery and controlled by electronic
computers; artificial bones for implantation, artificial bone
parts to be implanted in natural bones; implants,
instruments and apparatus for osteosynthesis,
traumatology and for musculoskeletal surgery, in

particular maxillo-facial and spinal surgery, surgery of the
face, skull, pelvis and extremities; bone, cartilage, ligament
and tendon replacements.
KL. 42:  Services in the field of medical research and
development, of clinical testing for working methods in
the medical and surgical field, of surgical implants,
apparatus and instruments; services of medical
laboratories; preparation of medical evaluations; analysis
of medical documentation material; developing programs
for processing technical and scientific data in particular in
the medical field; rental of data processing installations;
translation services; operation of hospitals and of medical
and scientific laboratories; photography; administration
and exploitation of copyrights; carrying out of research
and development work for third parties.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.07.12, 466670

(111) Int. reg. nr.: 732150
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

SÉRÉNITÉ
(730) Innehaver: Waterman SA, Immeuble Oméga, 9
Place Marie-Jeanne Bassot, F-92693 Levallois Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Writing instruments, namely pens, pencils,
markers; refills for writing instruments and ink.

Gazette nr.: 10/00
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(111) Int. reg. nr.: 732151
(151) Int. reg. dato: 1999.12.14

(540)

(730) Innehaver: Fit for Fun Verlag GmbH, 78,
Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic, optical, magneto-optical, electronic
carriers of images or sound, particularly CD, CD-ROM,
CD-i, DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes,
recording discs and microfilms for online and offline
application; magnetic data carriers; apparatus for
receiving, recording, transmission or reproduction of
sound or images; hardware, particulary computer and
peripheral apparatus for computer, software; data
processing programs, software for executing of computer
programs.
KL. 28:  Games and playthings, particularly computer
games.
KL. 35:  Publication and publishing of products in
printed and electronic form with advertisements relating
to the online business of a publishing house.
KL. 38:  Media services, particularly the airing of audio
and visual programmes, collecting and transferring of
news.
KL. 41:  Media services, particularly radio and TV
entertainment, publication and publishing of products of a
publishing company in printed and electronic form with
editorial contents relating to the online business of a
publishing house.
KL. 42:  Operation of an electronic data base, particularly
in the online application; renting of access time to data
bases; licensing of protection of industrial property.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.11, 399 48 439.6/09

(111) Int. reg. nr.: 732154
(151) Int. reg. dato: 1999.12.15

(540)

(730) Innehaver: Fit for Fun Verlag GmbH, 78,
Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic, optical, magneto-optical, electronic
carriers of images or sound, particularly CD, CD-ROM,
CD-i, DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes,
recording discs and microfilms for online and offline
application; magnetic data carriers; apparatus for
receiving, recording, transmission or reproduction of
sound or images; hardware, particulary computer and
peripheral apparatus for computer, software; data
processing programs, software for executing of computer
programs.
KL. 28:  Games and playthings, particularly computer
games.
KL. 35:  Publication and publishing of products in
printed and electronic form with advertisements relating
to the online business of a publishing house.
KL. 38:  Media services, particularly the airing of audio
and visual programmes, collecting and transferring of
news.
KL. 41:  Media services, particularly radio and TV
entertainment, publication and publishing of products of a
publishing company in printed and electronic form with
editorial contents relating to the online business of a
publishing house.
KL. 42:  Operation of an electronic data base, particularly
in the online application; renting of access time to data
bases; licensing of protection of industrial property.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.11, 399 48 438.8/09
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(111) Int. reg. nr.: 732157
(151) Int. reg. dato: 1999.12.15

(540)

(730) Innehaver: Fit for Fun Verlag GmbH, 78,
Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Magnetic, optical, magneto-optical, electronic
carriers of images or sound, particularly CD, CD-ROM,
CD-i, DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes,
recording discs and microfilms for online and offline
application; magnetic data carriers; apparatus for
receiving, recording, transmission or reproduction of
sound or images; hardware, particularly computer and
peripheral apparatus for computer, software; data
processing programs, software for executing of computer
programs.
KL. 28:  Games and playthings, particularly computer
games.
KL. 35:  Publication and publishing of products in
printed and electronic form with advertisements relating
to the online business of a publishing house.
KL. 38:  Media services, particularly the airing of audio
and visual programmes, collecting and transferring of
news.
KL. 41:  Media services, particularly radio and TV
entertainment, publication and publishing of products of a
publishing company in printed and electronic form with
editorial contents relating to the online business of a
publishing house.
KL. 42:  Operation of an electronic data base, particularly
in the online application; renting of access time to data
bases; licensing of protection of industrial property.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.08.11, 399 48 436.1/09

(111) Int. reg. nr.: 733735
(151) Int. reg. dato: 2000.04.25

(540)

BLANC CHIC
(730) Innehaver: L’Oreal, 14, rue Royale, F-75008 Paris,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics especially face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and
after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils; dentifrices.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.30, 99/826.133

(111) Int. reg. nr.: 734240
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

SOFTFEEL
(730) Innehaver: Société Bic, 14 Rue Jeanne d’Asnières,
Clichy Hauts-de-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8:  Razors and razor blades.
KL. 16:  Writing instruments and parts thereof.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.09, 99 829 402
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(111) Int. reg. nr.: 734241
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

TECHNOLIGHT
(730) Innehaver: Société Bic, 14 Rue Jeanne d’Asnières,
Clichy Hauts-de-Seine, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Writing instruments and parts thereof, coloring
implements, correcting products in liquid and solid form,
highlighters, inks.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.09, 99 829 401

(111) Int. reg. nr.: 734350
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

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

(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 mechanism 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); stationary (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management, collection
and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication, operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.14, 399 64 100.9/38

(111) Int. reg. nr.: 734352
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

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

(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 mechanism 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); stationary (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management, collection
and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication, operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.14, 399 64 099.1/38
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RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 40/00 ble reg.nr. 203702 og 203703 kunngjort
med feil i innehavers navn under endring i
varemerkeregisteret.
Riktig navn skal være:
A.M. Trading A/S.
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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.: 1366*
Reg. nr.: 5911*
Reg. nr.: 6691
Reg. nr.: 6765*
Reg. nr.: 16173*
Reg. nr.: 16699*
Reg. nr.: 16721*
Reg. nr.: 16761*
Reg. nr.: 16879*
Reg. nr.: 17184*
Reg. nr.: 27132*
Reg. nr.: 27172
Reg. nr.: 27239*
Reg. nr.: 27251*
Reg. nr.: 27252
Reg. nr.: 27359*
Reg. nr.: 27391
Reg. nr.: 27522
Reg. nr.: 27578
Reg. nr.: 27895*
Reg. nr.: 28085
Reg. nr.: 36885
Reg. nr.: 37909
Reg. nr.: 37927
Reg. nr.: 37948*
Reg. nr.: 37957
Reg. nr.: 37958
Reg. nr.: 37996
Reg. nr.: 38075
Reg. nr.: 38136*
Reg. nr.: 38160
Reg. nr.: 38183
Reg. nr.: 38304
Reg. nr.: 38554*
Reg. nr.: 38695
Reg. nr.: 38874
Reg. nr.: 39082
Reg. nr.: 40729*
Reg. nr.: 47156
Reg. nr.: 53490
Reg. nr.: 53493
Reg. nr.: 53498
Reg. nr.: 53506
Reg. nr.: 53511
Reg. nr.: 53517
Reg. nr.: 53523
Reg. nr.: 53527*
Reg. nr.: 53531
Reg. nr.: 53537
Reg. nr.: 53546
Reg. nr.: 53558
Reg. nr.: 53561
Reg. nr.: 53567
Reg. nr.: 53568
Reg. nr.: 53586*
Reg. nr.: 53594*

Reg. nr.: 53612
Reg. nr.: 53636
Reg. nr.: 53662
Reg. nr.: 53673
Reg. nr.: 53687
Reg. nr.: 53713
Reg. nr.: 53716
Reg. nr.: 53759
Reg. nr.: 53786
Reg. nr.: 53787
Reg. nr.: 53795*
Reg. nr.: 53885
Reg. nr.: 53902
Reg. nr.: 53927
Reg. nr.: 53995
Reg. nr.: 54070
Reg. nr.: 54089
Reg. nr.: 54122
Reg. nr.: 54143
Reg. nr.: 54208
Reg. nr.: 54209
Reg. nr.: 54271*
Reg. nr.: 54296
Reg. nr.: 54334*
Reg. nr.: 54798
Reg. nr.: 54801
Reg. nr.: 54903
Reg. nr.: 55584*
Reg. nr.: 56102
Reg. nr.: 56474
Reg. nr.: 76199
Reg. nr.: 76207
Reg. nr.: 76218*
Reg. nr.: 76226*
Reg. nr.: 76242
Reg. nr.: 76244
Reg. nr.: 76263*
Reg. nr.: 76266
Reg. nr.: 76275
Reg. nr.: 76279*
Reg. nr.: 76294
Reg. nr.: 76307
Reg. nr.: 76309
Reg. nr.: 76313
Reg. nr.: 76315
Reg. nr.: 76316
Reg. nr.: 76319*
Reg. nr.: 76337
Reg. nr.: 76338
Reg. nr.: 76341*
Reg. nr.: 76344
Reg. nr.: 76345*
Reg. nr.: 76350
Reg. nr.: 76353
Reg. nr.: 76357*
Reg. nr.: 76359

Reg. nr.: 76360*
Reg. nr.: 76371*
Reg. nr.: 76379
Reg. nr.: 76381
Reg. nr.: 76386
Reg. nr.: 76394
Reg. nr.: 76397
Reg. nr.: 76402*
Reg. nr.: 76405
Reg. nr.: 76409*
Reg. nr.: 76414*
Reg. nr.: 76416
Reg. nr.: 76418
Reg. nr.: 76419
Reg. nr.: 76420
Reg. nr.: 76423
Reg. nr.: 76427*
Reg. nr.: 76436
Reg. nr.: 76438
Reg. nr.: 76445
Reg. nr.: 76446
Reg. nr.: 76455*
Reg. nr.: 76461*
Reg. nr.: 76474
Reg. nr.: 76476
Reg. nr.: 76482*
Reg. nr.: 76507*
Reg. nr.: 76508
Reg. nr.: 76515*
Reg. nr.: 76516*
Reg. nr.: 101882
Reg. nr.: 101884*
Reg. nr.: 101890
Reg. nr.: 101891
Reg. nr.: 101895
Reg. nr.: 101896
Reg. nr.: 101911*
Reg. nr.: 101917*
Reg. nr.: 101928
Reg. nr.: 101933
Reg. nr.: 101934
Reg. nr.: 101941
Reg. nr.: 101944
Reg. nr.: 101947*
Reg. nr.: 101950
Reg. nr.: 101955
Reg. nr.: 101956
Reg. nr.: 101961
Reg. nr.: 101962
Reg. nr.: 101962
Reg. nr.: 101965
Reg. nr.: 101966
Reg. nr.: 101968
Reg. nr.: 101969
Reg. nr.: 101970
Reg. nr.: 101971

Reg. nr.: 101972
Reg. nr.: 101978
Reg. nr.: 101979*
Reg. nr.: 101982
Reg. nr.: 101987
Reg. nr.: 101994
Reg. nr.: 102001
Reg. nr.: 102014
Reg. nr.: 102022
Reg. nr.: 102034
Reg. nr.: 102035
Reg. nr.: 102064
Reg. nr.: 102068
Reg. nr.: 102077*
Reg. nr.: 102080
Reg. nr.: 102081*
Reg. nr.: 102103
Reg. nr.: 102113
Reg. nr.: 102114
Reg. nr.: 102118*
Reg. nr.: 102121
Reg. nr.: 102123
Reg. nr.: 102127
Reg. nr.: 102132
Reg. nr.: 102133
Reg. nr.: 102135
Reg. nr.: 102139
Reg. nr.: 102147
Reg. nr.: 102148
Reg. nr.: 102150
Reg. nr.: 102152
Reg. nr.: 102153
Reg. nr.: 102154
Reg. nr.: 102156
Reg. nr.: 102165*
Reg. nr.: 102166*
Reg. nr.: 102168*
Reg. nr.: 102170
Reg. nr.: 102172
Reg. nr.: 102174
Reg. nr.: 102178*
Reg. nr.: 102180
Reg. nr.: 102182*
Reg. nr.: 102191
Reg. nr.: 102195
Reg. nr.: 102198
Reg. nr.: 102201
Reg. nr.: 102203
Reg. nr.: 102251
Reg. nr.: 126237
Reg. nr.: 135555
Reg. nr.: 136006
Reg. nr.: 136007*
Reg. nr.: 136010*
Reg. nr.: 136015
Reg. nr.: 136018*
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Reg. nr.: 136019*
Reg. nr.: 136020*
Reg. nr.: 136022*
Reg. nr.: 136024*
Reg. nr.: 136026
Reg. nr.: 136031*
Reg. nr.: 136033
Reg. nr.: 136035
Reg. nr.: 136036*
Reg. nr.: 136039*
Reg. nr.: 136040
Reg. nr.: 136041
Reg. nr.: 136042
Reg. nr.: 136044
Reg. nr.: 136046
Reg. nr.: 136049*
Reg. nr.: 136050
Reg. nr.: 136051*
Reg. nr.: 136051*
Reg. nr.: 136053*
Reg. nr.: 136056
Reg. nr.: 136058*
Reg. nr.: 136062*
Reg. nr.: 136063
Reg. nr.: 136065
Reg. nr.: 136066
Reg. nr.: 136067
Reg. nr.: 136068*
Reg. nr.: 136068*
Reg. nr.: 136069*
Reg. nr.: 136076*
Reg. nr.: 136082
Reg. nr.: 136084
Reg. nr.: 136085
Reg. nr.: 136086
Reg. nr.: 136089*
Reg. nr.: 136090
Reg. nr.: 136092*
Reg. nr.: 136094*
Reg. nr.: 136095*
Reg. nr.: 136097
Reg. nr.: 136103*
Reg. nr.: 136104
Reg. nr.: 136106
Reg. nr.: 136108*
Reg. nr.: 136111*
Reg. nr.: 136112*
Reg. nr.: 136113*
Reg. nr.: 136116*
Reg. nr.: 136118
Reg. nr.: 136118
Reg. nr.: 136119*
Reg. nr.: 136121
Reg. nr.: 136123*
Reg. nr.: 136124
Reg. nr.: 136126*
Reg. nr.: 136128
Reg. nr.: 136129
Reg. nr.: 136130
Reg. nr.: 136131
Reg. nr.: 136132*
Reg. nr.: 136133
Reg. nr.: 136134
Reg. nr.: 136135
Reg. nr.: 136137

Reg. nr.: 136139*
Reg. nr.: 136141*
Reg. nr.: 136142
Reg. nr.: 136145
Reg. nr.: 136146
Reg. nr.: 136148*
Reg. nr.: 136149*
Reg. nr.: 136154
Reg. nr.: 136158*
Reg. nr.: 136161
Reg. nr.: 136162*
Reg. nr.: 136165
Reg. nr.: 136166
Reg. nr.: 136170*
Reg. nr.: 136173*
Reg. nr.: 136174
Reg. nr.: 136179
Reg. nr.: 136182
Reg. nr.: 136183
Reg. nr.: 136184
Reg. nr.: 136185*
Reg. nr.: 136187
Reg. nr.: 136188
Reg. nr.: 136196
Reg. nr.: 136197*
Reg. nr.: 136198*
Reg. nr.: 136203
Reg. nr.: 136208*
Reg. nr.: 136209
Reg. nr.: 136210
Reg. nr.: 136212*
Reg. nr.: 136213*
Reg. nr.: 136215*
Reg. nr.: 136217
Reg. nr.: 136218*
Reg. nr.: 136219*
Reg. nr.: 136220
Reg. nr.: 136221*
Reg. nr.: 136222
Reg. nr.: 136224*
Reg. nr.: 136231*
Reg. nr.: 136232*
Reg. nr.: 136233
Reg. nr.: 136234
Reg. nr.: 136236
Reg. nr.: 136238*
Reg. nr.: 136242*
Reg. nr.: 136243
Reg. nr.: 136244
Reg. nr.: 136245
Reg. nr.: 136247
Reg. nr.: 136249
Reg. nr.: 136250
Reg. nr.: 136251*
Reg. nr.: 136252
Reg. nr.: 136258*
Reg. nr.: 136259*
Reg. nr.: 136261
Reg. nr.: 136263
Reg. nr.: 136273
Reg. nr.: 136275
Reg. nr.: 136276*
Reg. nr.: 136276*
Reg. nr.: 136278
Reg. nr.: 136279

Reg. nr.: 136280
Reg. nr.: 136281
Reg. nr.: 136283
Reg. nr.: 136285
Reg. nr.: 136292*
Reg. nr.: 136293*
Reg. nr.: 136296*
Reg. nr.: 136297
Reg. nr.: 136298*
Reg. nr.: 136299
Reg. nr.: 136302
Reg. nr.: 136304
Reg. nr.: 136312*
Reg. nr.: 136313
Reg. nr.: 136314*
Reg. nr.: 136315*
Reg. nr.: 136316
Reg. nr.: 136317
Reg. nr.: 136318*
Reg. nr.: 136319*
Reg. nr.: 136323
Reg. nr.: 136324
Reg. nr.: 136325
Reg. nr.: 136327*
Reg. nr.: 136328*
Reg. nr.: 136332
Reg. nr.: 136333
Reg. nr.: 136334*
Reg. nr.: 136335
Reg. nr.: 136337*
Reg. nr.: 136338
Reg. nr.: 136339
Reg. nr.: 136341
Reg. nr.: 136342
Reg. nr.: 136343
Reg. nr.: 136344*
Reg. nr.: 136346*
Reg. nr.: 136347
Reg. nr.: 136350
Reg. nr.: 136351
Reg. nr.: 136352
Reg. nr.: 136353
Reg. nr.: 136355*
Reg. nr.: 136356
Reg. nr.: 136357
Reg. nr.: 136360*
Reg. nr.: 136361*
Reg. nr.: 136362*
Reg. nr.: 136363*
Reg. nr.: 136364
Reg. nr.: 136368
Reg. nr.: 136370*
Reg. nr.: 136371*
Reg. nr.: 136373
Reg. nr.: 136376*
Reg. nr.: 136377*
Reg. nr.: 136378*
Reg. nr.: 136379
Reg. nr.: 136382*
Reg. nr.: 136383*
Reg. nr.: 136384*
Reg. nr.: 136388*
Reg. nr.: 136389*
Reg. nr.: 136390
Reg. nr.: 136393*

Reg. nr.: 136396
Reg. nr.: 136398*
Reg. nr.: 136399
Reg. nr.: 136402
Reg. nr.: 136406*
Reg. nr.: 136408*
Reg. nr.: 136413
Reg. nr.: 136417
Reg. nr.: 136418*
Reg. nr.: 136419*
Reg. nr.: 136420*
Reg. nr.: 136425*
Reg. nr.: 136426
Reg. nr.: 136428
Reg. nr.: 136429*
Reg. nr.: 136431
Reg. nr.: 136432*
Reg. nr.: 136433*
Reg. nr.: 136434*
Reg. nr.: 136435*
Reg. nr.: 136436
Reg. nr.: 136439*
Reg. nr.: 136440
Reg. nr.: 136441
Reg. nr.: 136442
Reg. nr.: 136443
Reg. nr.: 136444*
Reg. nr.: 136445
Reg. nr.: 136446
Reg. nr.: 136447
Reg. nr.: 136448*
Reg. nr.: 136451
Reg. nr.: 136455
Reg. nr.: 136457
Reg. nr.: 136460
Reg. nr.: 136462
Reg. nr.: 136464
Reg. nr.: 136465
Reg. nr.: 136468
Reg. nr.: 136469
Reg. nr.: 136470*
Reg. nr.: 136471
Reg. nr.: 136472*
Reg. nr.: 136473*
Reg. nr.: 136479
Reg. nr.: 136480
Reg. nr.: 136490*
Reg. nr.: 136493
Reg. nr.: 136494*
Reg. nr.: 136495
Reg. nr.: 136496
Reg. nr.: 136497*
Reg. nr.: 136498
Reg. nr.: 136500
Reg. nr.: 136501
Reg. nr.: 136506*
Reg. nr.: 136508
Reg. nr.: 136511
Reg. nr.: 136512
Reg. nr.: 136514
Reg. nr.: 136515*
Reg. nr.: 136516
Reg. nr.: 136517*
Reg. nr.: 136518*
Reg. nr.: 136520*



NORSK VAREMERKETIDENDE Slettelser 2001.01.15 - nr. 3

67

Reg. nr.: 136521
Reg. nr.: 136524*
Reg. nr.: 136530
Reg. nr.: 136532
Reg. nr.: 136533
Reg. nr.: 136535
Reg. nr.: 136536*
Reg. nr.: 136537
Reg. nr.: 136539*
Reg. nr.: 136542
Reg. nr.: 136545
Reg. nr.: 136546
Reg. nr.: 136547
Reg. nr.: 136548
Reg. nr.: 136549*
Reg. nr.: 136550*
Reg. nr.: 136556*
Reg. nr.: 136558*
Reg. nr.: 136559*
Reg. nr.: 136562
Reg. nr.: 136565
Reg. nr.: 136568*
Reg. nr.: 136570
Reg. nr.: 136571
Reg. nr.: 136573*
Reg. nr.: 136576*
Reg. nr.: 136577
Reg. nr.: 136578*
Reg. nr.: 136580*
Reg. nr.: 136581
Reg. nr.: 136583*
Reg. nr.: 136585
Reg. nr.: 136587
Reg. nr.: 136588*
Reg. nr.: 136590*
Reg. nr.: 136592*
Reg. nr.: 136595*
Reg. nr.: 136597*
Reg. nr.: 136600*
Reg. nr.: 136601*
Reg. nr.: 136602
Reg. nr.: 136603
Reg. nr.: 136604
Reg. nr.: 136605
Reg. nr.: 136606
Reg. nr.: 136607
Reg. nr.: 136608
Reg. nr.: 136609
Reg. nr.: 136611*
Reg. nr.: 136612*
Reg. nr.: 136613
Reg. nr.: 136614
Reg. nr.: 136615
Reg. nr.: 136616*
Reg. nr.: 136619*
Reg. nr.: 136620
Reg. nr.: 136622
Reg. nr.: 136623
Reg. nr.: 136625
Reg. nr.: 136628
Reg. nr.: 136633*
Reg. nr.: 136639*
Reg. nr.: 136640*
Reg. nr.: 136641
Reg. nr.: 136642

Reg. nr.: 136643
Reg. nr.: 136646
Reg. nr.: 136647
Reg. nr.: 136648
Reg. nr.: 136649*
Reg. nr.: 136650*
Reg. nr.: 136651*
Reg. nr.: 136653
Reg. nr.: 136654*
Reg. nr.: 136656*
Reg. nr.: 136659*
Reg. nr.: 136660*
Reg. nr.: 136662
Reg. nr.: 136663
Reg. nr.: 136664
Reg. nr.: 136665
Reg. nr.: 136666
Reg. nr.: 136668
Reg. nr.: 136669*
Reg. nr.: 136674
Reg. nr.: 136677*
Reg. nr.: 136678
Reg. nr.: 136682
Reg. nr.: 136685*
Reg. nr.: 136686
Reg. nr.: 136687
Reg. nr.: 136688
Reg. nr.: 136689
Reg. nr.: 136690
Reg. nr.: 136691*
Reg. nr.: 136693*
Reg. nr.: 136693*
Reg. nr.: 136694*
Reg. nr.: 136695*
Reg. nr.: 136697*
Reg. nr.: 136698*
Reg. nr.: 136699*
Reg. nr.: 136700*
Reg. nr.: 136701*
Reg. nr.: 136702*
Reg. nr.: 136703*
Reg. nr.: 136705
Reg. nr.: 136706
Reg. nr.: 136707
Reg. nr.: 136708
Reg. nr.: 136712*
Reg. nr.: 136713
Reg. nr.: 136714
Reg. nr.: 136715*
Reg. nr.: 136718*
Reg. nr.: 136719*
Reg. nr.: 136721*
Reg. nr.: 136722
Reg. nr.: 136724*
Reg. nr.: 136725*
Reg. nr.: 136726
Reg. nr.: 136727
Reg. nr.: 136729
Reg. nr.: 136731
Reg. nr.: 136733*
Reg. nr.: 136738
Reg. nr.: 136742*
Reg. nr.: 136743*
Reg. nr.: 136749
Reg. nr.: 136750

Reg. nr.: 136753
Reg. nr.: 136754
Reg. nr.: 136759
Reg. nr.: 136763
Reg. nr.: 136766
Reg. nr.: 136766
Reg. nr.: 136767
Reg. nr.: 136996
Reg. nr.: 139306
Reg. nr.: 139307
Reg. nr.: 139308
Reg. nr.: 139479*
Reg. nr.: 139480
Reg. nr.: 139481
Reg. nr.: 139483
Reg. nr.: 139485*
Reg. nr.: 139486*
Reg. nr.: 202703
Reg. nr.: 203857*
Reg. nr.: 203858*
Reg. nr.: 203859*
Reg. nr.: 203860*
Reg. nr.: 500096*
Reg. nr.: 1899077*
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 197475

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

Innsiger: ML Laboratories plc, Daten Park, Birchwood,
Warrington, WA3 6UT, GB

KL. 5: Farmasøytiske preparater, unntatt analgetika,
opiater og andre smertestillende produkter.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet









RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


