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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.: 204440 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001398 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

HOTELWORLD
(730) Innehaver: Associated Newspapers Ltd,
Kensington, London W8 5TT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software; computer programmer;
magnetiske databærere; CD-ROM; videobånd; CD-
plater; interaktive CD-ROM; elektroniske
publikasjoner; publikasjoner i elektronisk form tilført
on-line fra databaser eller fra anlegg via et globalt
datanettverk; data lagret i elektronisk, optisk eller
magnetisk form; computer software og
telekommunikasjonsapparater for å muliggjøre kontakt
til databaser og til globale datanettverk; computer
software for å muliggjøre undersøkelser av data.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; trykte publikasjoner; håndbøker og
brosjyrer; magasiner; aviser; trykte supplementer;
plakater; tidsskrifter; bøker; kart; ferie- og reiseguider;
skrivesaker og papirvarer.
KL. 39: Reisebyråvirksomhet; turist- og
turoperatørvirksomhet; arrangering av ferie, cruise,
besøk, turer og utflukter; informasjonstjenester relatert
til alle forannevnte virksomheter; tjenester bestående av
informasjon relatert til reiser, priser og transportmåter;
alle forannevnte tjenester også fremskaffet on-line fra
en computer database eller fra et globalt datanettverk.
KL. 42: Hotellvirksomhet og midlertidig innkvartering
og tjenester hørende dertil; restaurant-, kafé- og
barvirksomhet; hotelldriftvirksomhet;
hotellreserveringstjenester og reserveringstjenester i
forbindelse med midlertidig innkvartering; reservering
av innkvartering; formidling og anskaffelse av
ferieinnkvartering og reserveringstjenester ved
innkvartering; bevertning og tilbringing av mat og
drikke; informasjonstjenester relatert til alle forannevnte
virksomheter; alle forannevnte tjenester også
fremskaffet on-line fra en computer database eller fra et
globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206195 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910902 (220) Inn dato: 1999.10.22

(540)

AQUATINT
(730) Innehaver: Cathay Pigments (International) Ltd,
Bank House, 42 High Street, Ewell, Surrey, KT17 1RW,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk innen produksjon av
pigmenter, farger og fargestoffer; metalloksider til bruk
innen produksjon av pigmenter, farger og fargestoffer.
KL. 2: Pigmenter, farger og fargestoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206390 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19946854 (220) Inn dato: 1994.12.02

(540)

ZENITH MEDIA
(730) Innehaver: Zenith Media Holdings Ltd, Bridge
House, 63-65 North Whart Road, London, W2 1LA,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsultasjoner om bedriftsledelse;
forretningsorganisering og planlegging.
KL. 42: Utvikling av nye forbrukerprodukter i form av
markedsstudier, faglige konsultasjoner i forbindelse
med å legge strategiplaner og i varemerking.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206391 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19960360 (220) Inn dato: 1996.01.19

(540)

(730) Innehaver: Finn Hagerup, Gamle Mossevei 35,
1430 Ås, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206392 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19962210 (220) Inn dato: 1996.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: ElectronicPartner Handel GmbH,
Mündelheimer Weg 40, D-40472 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparater og innretninger for vasking og derav
bestående anlegg.
KL. 8: Barberredskaper, elektriske barbermaskiner.
KL. 9: Radio- og fjernsynsapparater, videoapparater og

-anlegg, apparater og anlegg for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd samt apparater og
anlegg for telekommunikasjon, samt reservedeler (ikke
opptatt i andre klasser) og tilbehør, nemlig lydbånd,
audiokassetter, videokassetter (uinnspilte), videofilmer
(innspilte), bildeplater, hodetelefoner, mikrofoner,
adaptere, forbindelseskabler, lydstifter og tilbehør (ikke
opptatt i andre klasser) til lydstifter, kabler, batterier og
akkumulatorer, antenner, bilradioer samt holdere og
deksler for montering av bilradioer, elektriske og
elektroniske regne- og lekeapparater, myntstyrte og/
eller for bruk sammen med fjernsynsmottakere,
personlige computere.
KL. 11: Glødelamper; apparater og innretninger for
belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking og
ventilasjon og derav bestående anlegg.
KL. 20: Bord og stativer (møbler) for radio- og
fjernsynsapparater, videoapparater og anlegg samt for
apparater og anlegg for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd samt for apparater og
anlegg for telekommunikasjon, kjøkkenmøbler.
KL. 21: Små husholdnings- og kjøkkenredskaper (ikke
av edelt metall eller plettert dermed).
KL. 28: Elektriske og elektroniske spilleautomater,
annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes
sammen med fjernsynsapparater.
KL. 35: Formidling av avtaler, kontrakter og oppgjør av
forhandlingsbetingelser vedrørende innkjøp av radio- og
fjernsynsapparater, apparater for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd, elektriske apparater
samt av apparater og anlegg for telekommunikasjon for
tredjemann; promotering av salg for tredjemann ved
utvikling og gjennomføring av markedsføringskonsepter
med tilsvarende reklame- og salgsfremmende tiltak;
konsulentbistand i økonomisk virksomhet, nemlig
informasjon av tredjemann over erfaringer og
rasjonaliseringstiltak ved salg av radio- og
fjernsynsapparater, apparater for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd og elektriske apparater
samt apparater og anlegg for telekommunikasjon ved
rådgivning og utgivelse av skriftlige meddelelser;
rådgivning vedrørende bedriftsledelse for tredjemann.
KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206393 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19962211 (220) Inn dato: 1996.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: ElectronicPartner Handel GmbH,
Mündelheimer Weg 40, D-40472 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Apparater og innretninger for vasking og derav
bestående anlegg.
KL. 8: Barberredskaper, elektriske barbermaskiner.
KL. 9: Radio- og fjernsynsapparater, videoapparater og
-anlegg, apparater og anlegg for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd samt apparater og
anlegg for telekommunikasjon, samt reservedeler (ikke
opptatt i andre klasser) og tilbehør, nemlig lydbånd,
audiokassetter, videokassetter (uinnspilte), videofilmer
(innspilte), bildeplater, hodetelefoner, mikrofoner,
adaptere, forbindelseskabler, lydstifter og tilbehør (ikke
opptatt i andre klasser) til lydstifter, kabler, batterier og
akkumulatorer, antenner, bilradioer samt holdere og
deksler for montering av bilradioer, elektriske og
elektroniske regne- og lekeapparater, myntstyrte og/
eller for bruk sammen med fjernsynsmottakere,
personlige computere.
KL. 11: Glødelamper; apparater og innretninger for
belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking og
ventilasjon og derav bestående anlegg.
KL. 20: Bord og stativer (møbler) for radio- og
fjernsynsapparater, videoapparater og anlegg samt for
apparater og anlegg for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd samt for apparater og
anlegg for telekommunikasjon, kjøkkenmøbler.
KL. 21: Små husholdnings- og kjøkkenredskaper (ikke
av edelt metall eller plettert dermed).
KL. 28: Elektriske og elektroniske spilleautomater,
annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes
sammen med fjernsynsapparater.
KL. 35: Formidling av avtaler, kontrakter og oppgjør av
forhandlingsbetingelser vedrørende innkjøp av radio- og
fjernsynsapparater, apparater for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd, elektriske apparater
samt av apparater og anlegg for telekommunikasjon for
tredjemann; promotering av salg for tredjemann ved
utvikling og gjennomføring av markedsføringskonsepter
med tilsvarende reklame- og salgsfremmende tiltak;
konsulentbistand i økonomisk virksomhet, nemlig
informasjon av tredjemann over erfaringer og
rasjonaliseringstiltak ved salg av radio- og

fjernsynsapparater, apparater for opptak, forsterkning,
gjengivelse og overføring av lyd og elektriske apparater
samt apparater og anlegg for telekommunikasjon ved
rådgivning og utgivelse av skriftlige meddelelser;
rådgivning vedrørende bedriftsledelse for tredjemann.
KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206394 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19966806 (220) Inn dato: 1996.11.01

(540)

PRECISE
(730) Innehaver: Olsten Service Corp, Irving, TX
75038, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Tilveiebringelse av personressurser;
rekruttering, evaluering og administrasjon av personell;
rådgivning vedrørende ledelse av personell.
KL. 41: Opplæring av personellressurser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206395 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19972113 (220) Inn dato: 1997.03.13

(540)

VALUEBUILDER
(730) Innehaver: Price Waterhouse, London, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Programvare; forhåndsregistrerte magnetbånd,
plater, disketter og andre media med innregistrerte
dataprogrammer; innregistrerte optiske bånd og
disketter med dataprogrammer.
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner.
KL. 35: Revisjon; regnskapsføring; bokføring; bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter; produksjon
og bearbeidelse av rapporter relatert til alle forannevnte
tjenester.
KL. 36: Pengeinnkrevningstjenester; skatteplanlegging,
skatterådgivning.
KL. 37: Datainstallasjonstjenester.
KL. 42: Datatjenester, installering av dataprogrammer,
reparasjon og vedlikehold av dataprogrammer,
tilveiebringelse av databaser; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206396 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19972247 (220) Inn dato: 1997.03.18

(540)

(730) Innehaver: Hermes International, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; distribusjon
av prospekter og reklamemateriell, avisabonnementer,
utleie av reklamemateriell; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk
informasjon, reproduksjon av dokumenter, utarbeidelse
av reklametekster; skriftlig, muntlig og annen
kommunikasjon for distribusjon i massemedia;
promosjon og salgsfremmende tjenester via globale
datamaskinnettverk vedrørende merkevarer.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; maling, gipsarbeid, offentlige
anleggsarbeid, utleie av verktøy, redskaper og
byggemateriell; vedlikehold og renhold; fornyelse,
vedlikehold og rengjøring av klær;
skomakervirksomhet, reparasjon av møbler og løsøre,
instrumenter og verktøy.
KL. 38: Pressebyråer og informasjonsbyråer vedrørende
mote.
KL. 39: Distribusjon av aviser og tidsskrifter.
KL. 40: Sagbruk, høvling, sliping; broderi, søm,
farging, skjæring, polering, metall-belegging, farging av
tøy og klær, impregnering av tøy; bokbinding og
innbinding av dokumenter; bearbeiding av materialer,
beskyttelse og vedlikehold av varer i form av
modifikasjoner, forandringer eller reparasjon.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; undervisningsinstitusjoner,
forlagsvirksomhet, revyer, utlån av bøker,
underholdning via radio og fjernsyn, filmproduksjon,
artistagentur; utleie av filmer og fonografisk utstyr,
filminnspillings- og filmfremvisningsutstyr og tilbehør
og dekor til teatre; organisering av konkurranser for
utdannelses- eller underholdningsformål.
KL. 42: Ingeniørvirksomhet, faglige konsultasjoner og
planlegning (ikke om forretninger); spesialistvirksomhet
(ikke byggevirksomhet), prospekter, undersøkelser,
prøveboring, oljeboring, materialtesting, kreasjon av
klær, kreasjon av sengetøy og distribusjonsapparater;
trykkerier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206397 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19972670 (220) Inn dato: 1997.04.03

(540)

WEATHERPLUS
(730) Innehaver: New Horizons Telecasting Inc, 709
Forest Grove Road, Wycombe, PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Værinformasjonstjenester gjort tilgjengelig
gjennom fjernsyn, radio, datamaskiner og et
verdensomspennende datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 1996.11.14, 75/197,838

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206398 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19972671 (220) Inn dato: 1997.04.03

(540)

VÆRPLUSS
(730) Innehaver: New Horizons Telecasting Inc, 709
Forest Grove Road, Wycombe, PA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Værinformasjonstjenester gjort tilgjengelig
gjennom fjernsyn, radio, datamaskiner og et
verdensomspennende datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206399 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 19973688 (220) Inn dato: 1997.05.13

(540)

CUISINE CREATIVE
(730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case
postale 353, CH-1800 Vevey, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Ferdiglagede og tilberedte måltider og
sideretter basert på kjøtt, fisk, skalldyr, bløtdyr,
krepsdyr, sopp, frukt, grønnsaker og/eller poteter.
KL. 30: Ferdiglagede og tilberedte måltider og
sideretter basert på ris, korn og/eller poteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206400 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199710538 (220) Inn dato: 1997.12.16

(540)

CASICO
(730) Innehaver: Borealis A/S, Lyngby Hovedgade 96,
DK-2800 Lyngby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Polyolefin-blanding i pelletform for industrielt
bruk.
KL. 17: Ekstrudert plast for industrielt bruk; plast,
halvbearbeidet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206401 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199803441 (220) Inn dato: 1998.04.22

(540)

(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;
informasjon vedrørende fakturering og
betalingspåminnelser.
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: Teknisk konsulentvirksomhet nemlig
formidlingstjenester for mottakelse, konvertering,
lagring og fremlegging av fakturainformasjon via
elektroniske fristående servergrensesnitt eller via
tilgjengelige globale banker; tjenester innen IT-området
(informasjonsteknologi); 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, 97-10697

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206402 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199803473 (220) Inn dato: 1998.04.23

(540)

(730) Innehaver: Pride ASA, Postboks 222, 4033
Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring av lyd og
bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og
datamaskiner;  magnetbånd; videobånd; båndopptakere;
bærbare datamaskiner; CD-plater (audio-video); CD-
spiller; computer periferiutstyr; ytre enheter for
computere; databehandlingsapparater og -innretninger;
databærere (optiske); innregistrerte programmer for
datamaskiner; magnethukommelse for datamaskiner;
dataprogrammer (innregistrerte på databærere); disketter
(magnetiske og optiske); myke disketter; diskettstasjon
(for datamaskiner); koblingsenheter
(databehandlingsutstyr); lesere (databehandlingsutstyr);
notisbok i form av datamaskin;
overvåkningsprogrammer for datamaskiner;
programvarer (innregistrerte EDB programmer);
sendeapparater (telekommunikasjon); skjermbildedata
innregistrert på dataprogrammer. Registreringen
omfatter ikke fjernsynsapparater, videofilmer,
kinematografiske filmer og skrivere (EDB).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert
overføring av beskjeder og bilder; telegramekspedering;
elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester;
telegramforsendelse; informasjon om
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter);
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester;
personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer
elektronisk kommunikasjon); pressebyråer;
radiokommunikasjon; satellittoverføring;
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon;
telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon;
telegraftjenester; telegramoverføring.
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; juridiske
tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; kontroll av oljebrønner; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for
datamaskiner; utleie av datamaskiner og
dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og
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vedlikehold av dataprogrammer og software;
emballasjedesign; industrielt design; geologisk
forskning; geologisk leting; geologiske
grunnundersøkelser; gjenoppretting av data;
helsetjeneste; hospitaler; konsulentbistand ved
oljeleting; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål;
konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; tekniske
konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende
datamaskiner; legebehandling; oljeleting;
analysetjenester for utnyttelse av oljefelt;
programmering for datamaskiner; prosjektstudier
(tekniske); sykehus; sykepleiertjenester; teknisk
tegning; trykkerivirksomhet; litografisk trykking;
offsettrykking; utleie av software (EDB).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206403 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199805549 (220) Inn dato: 1998.06.25

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til EMIRATES HOLIDAYS

(730) Innehaver: Emirates, Dubai, AE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av reiser, arrangering av turer,
safariturer og utflukter, samt organisering og
tilveiebringelse av lokale turguidetjenester og -sjåfører;
turistinformasjonstjenester, pakketurtjenester;
arrangering av sports- og aktivitetsferier; bilutleie.
KL. 41: Arrangering, organisering og ledelse av
konferanser og kongresser; kurs i ørkenkjøring.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
cateringstjenester for konferanser, kongresser, turer og
utflukter; tilveiebringelse og arrangering av hotell og
andre midlertidige overnattingsmuligheter,
tilveiebringelse og arrangering av
ferieovernattingsmuligheter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206404 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199806415 (220) Inn dato: 1998.07.14

(540)

(730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
vaksiner.
KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og
instrumenter; deler og tilbehør for alle forannevnte
varer; unntatt sugeinstrumenter og deler og tilbehør for
slike instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206405 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199806439 (220) Inn dato: 1998.07.15

(540)

T9
(730) Innehaver: Tegic Communications Inc, Seattle,
WA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hardvare og mykvare for bruk innen
området datainnlegging, nemlig tastatur og programvare
for datatyding for datamaskiner, personsøkere,
mobiltelefoner og personlige digitale assistenter.

(300) Prioritet:
US, 1998.01.16, 75/419,124

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206406 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199808217 (220) Inn dato: 1998.09.15

(540)

VETRAP
(730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing
Co, Saint Paul, MN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, forbindingsmateriale for dyr;
materiale til tannplombering og til tannavtrykk;
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206407 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199809511 (220) Inn dato: 1998.10.22

(540)

GATEWAYNET
(730) Innehaver: Gateway Inc, San Diego, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av on-
line utstyr for elektronisk overføring av beskjeder og
data, tilgang til og interaksjon av det globale
kommunikasjonsnettverk, og sanntids interaksjon med
andre databrukere angående emner av generell interesse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206408 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199809712 (220) Inn dato: 1998.10.29

(540)

(730) Innehaver: Menu AS, Nyrupgaard,
Krogenbergvej 15, DK-3490 Kvitsgård, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Isenkramvarer av metall, nemlig nøkleringer av
uedelt metall og pengeklips av uedelt metall.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbindning; 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. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde,
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle
disse materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster; materialer til
børstebindning; gjenstander til rengjøringsformål;
stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke
opptatt i andre klasser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206409 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199810771 (220) Inn dato: 1998.11.24

(540)

WEDGELOCK
(730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, 111 Glover
Avenue, Norwalk, CT 06856, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske innretninger for bruk med et spinalt
fikseringssystem.

(300) Prioritet:
US, 1998.08.12, 75/535059

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206410 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199811943 (220) Inn dato: 1998.12.23

(540)

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

(730) Innehaver: Liv & Lust AB, S-647 Mariefred, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler; tannpulver, tannkrem og
tannpasta.
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. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter for
landmåling, besiktelse, til veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning), livredning og undervisning;
apparater for innspilling, 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,
kontormateriell; 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. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
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.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Undervisning; utdannelsesvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet vedrørende helse og rekreasjon;
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; konsulenttjenester vedrørende
foretaksinnrettede rekreasjons- og helsepleietjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206411 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199811966 (220) Inn dato: 1998.12.28

(540)

TIGER
(730) Innehaver: Duyvis BV, D. Sonoyweg 17, NL-
1509 BR Zaandam, NL

(740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor,
Postboks 981, 5808 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Bearbeidede peanøtter og andre bearbeidede
nøtter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206412 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199900775 (220) Inn dato: 1999.01.21

(540)

SOUTHERN COMPANY
(730) Innehaver: The Southern Co, Atlanta, GA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivning til andre om forretningsledelse på
områdene systemplanlegging, kraftteknikk,
kjernekraftteknikk, drift og vedlikehold av offentlige
forsyningsbedrifter, forbedringer av offentlige
forsyningsbedrifter, opplæring og utdannelse om
elektrisk kraft, privatisering av offentlige
forsyningsbedrifter for elektrisk kraft og naturgass og
drift av slike bedrifter, bygging, reparasjon og
vedlikehold av anlegg til produksjon, overføring og
fordeling av naturgass, varmekraft og elektrisk kraft;
drift (på vegne av andre) av anlegg til produksjon,
overføring og fordeling av naturgass, varmekraft og
elektrisk kraft.
KL. 36: Megling av energi og energiderivater fra, til og
for andre; forhandling og inngåelse av
forsyningskontrakter for elektrisk kraft, naturgass og
biprodukter av naturgass.
KL. 39: Overføring og fordeling av energi til
videreforhandlere, herunder overføring, fordeling og
tilrettelegging for anskaffelse for og til andre av
elektrisk kraft, naturgass og biprodukter av naturgass.
KL. 40: Produksjon av energi for forhandlere, herunder
produksjon av elektrisk energi, naturgass og biprodukter
av naturgass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206413 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199900778 (220) Inn dato: 1999.01.21

(540)

SOUTHERN ENERGY,
INC.

(730) Innehaver: Southern Energy Inc, Atlanta, GA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Rådgivning til andre om forretningsledelse på
områdene systemplanlegging, kraftteknikk,
kjernekraftteknikk, drift og vedlikehold av offentlige
forsyningsbedrifter, forbedringer av offentlige
forsyningsbedrifter, opplæring og utdannelse om
elektrisk kraft, privatisering av offentlige
forsyningsbedrifter for elektrisk kraft og naturgass og
drift av slike bedrifter, bygging, reparasjon og
vedlikehold av anlegg til produksjon, overføring og
fordeling av naturgass, varmekraft og elektrisk kraft;
drift (på vegne av andre) av anlegg til produksjon,
overføring og fordeling av naturgass, varmekraft og
elektrisk kraft.
KL. 36: Megling av energi og energiderivater fra, til og
for andre; forhandling og inngåelse av
forsyningskontrakter for elektrisk kraft, naturgass og
biprodukter av naturgass.
KL. 39: Overføring og fordeling av energi til
videreforhandlere, herunder overføring, fordeling og
tilrettelegging for anskaffelse for og til andre av
elektrisk kraft, naturgass og biprodukter av naturgass.
KL. 40: Produksjon av energi for forhandlere, herunder
produksjon av elektrisk energi, naturgass og biprodukter
av naturgass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206414 (151) Reg.dato: 2001.01.11

Avdelt fra søknadsnr. 19966924
(210) Søk.nr.: 199902050 (220) Inn dato: 1996.11.05

(540)

(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer og -mykvare, ikke relatert
til strømforsyning; magnetiske disker og bånd; skrivere,
vekter og scannere.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, ikke
relatert til strømforsyning; EDB-programmering, ikke
relatert til strømforsyning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206415 (151) Reg.dato: 2001.01.11

Avdelt fra søknadsnr. 19966925
(210) Søk.nr.: 199902051 (220) Inn dato: 1996.11.05

(540)

UPS
(730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer og -mykvare, ikke relatert
til strømforsyning; magnetiske disker og bånd; skrivere,
vekter og scannere.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, ikke
relatert til strømforsyning; EDB-programmering, ikke
relatert til strømforsyning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206416 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199903114 (220) Inn dato: 1999.03.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vianor AS, Postboks 283 Økern, 0511
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks
5222 Majorstua, 0303 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialene, ikke opptatt i
andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata;
tetnings-,  paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige
rør (ikke av metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206417 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199904623 (220) Inn dato: 1999.05.12

(540)

EXXONMOBIL
(730) Innehaver: Exxon Corp, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler)
til industrielle formål; olefiner, aromatiske
hydrokarboner, løsningsmidler til industrielle formål og
polymerer.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker; bensin;
dieselbrennstoff; brennstoff til fly; smøremiddeloljer og
fett til industrielle, marine, luftfarts, landbruks,
selvbevegende og andre kjøretøyformål; fyringsolje;
parafin; propan; landbruksolje; skjæreolje;
sirkulasjonsolje; isolerende olje; kjøleolje;
kompressorolje; turbinolje; prosessolje; turbo-olje;
varmeolje/varmeoverføringsolje; hydrauliske væsker;
voks.
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; periodiske publikasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206418 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199907216 (220) Inn dato: 1999.07.21

(540)

(730) Innehaver: Sveriges Campingvärdars
Riksförbund ek. för., S-451 17 Uddevalla, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av løsøre.

(300) Prioritet:
SE, 1999.03.08, 99-01815

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206419 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199907873 (220) Inn dato: 1999.08.04

(540)

(730) Innehaver: Tele 1 Europe AS, Rogaland
Kunnskapspark, Postboks 8034, 4003 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, fotografiske og
optiske apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til måling, signalering og kontroll;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; databehandlingsutstyr, -apparater og -
innretninger; datamaskiner; magnetiske og optiske
databærere og datamedium; dataprogrammer
(innregistrerte på databærere); tilpasser for
datamaskiner); disketter; kompaktdisker;
koplingsenheter (databehandlingsutstyr); kort med
integrerte kretser (smartkort); lager for datamaskiner;
overvåkningsprogrammer for datamaskiner;
senderapparater for elektroniske signaler og for
telekommunikasjon; deler og tilbehør til forannevnte
varer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert
overføring av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; informasjon om telekommunikasjon
vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt
datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler og
optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; opprettelse, tilveiebringelse,
drift, vedlikehold, ajourføring og utleie av datalinjer,
informasjonstjeneste vedrørende alle de forannevnte
tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte
datalinje eller via Internett eller ekstranett.
KL. 42: EDB-programmering; opprettelse, drift,
vedlikehold og ajourføring av portaler på et globalt
datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
programmering for datamaskiner; utarbeidelse,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software; opprettelse og styring av databaser, filer og
dokumenter; tjenester knyttet til forvaltning av
databaser, filer og dokumenter; utforming av
datasystemer; informasjon og data via datanettverk;
vertskap for nettsider; grafisk formgivning;
gjenoppretting av data; konsultasjonsvirksomhet
vedrørende datamaskiner; opprettelse, tilveiebringelse,

drift, vedlikehold, ajourføring og utleie av datalinjer,
utleie av datamaskiner, dataprogrammer, software og
tilgangstid til databaser for datahåndtering; faglige
konsultasjoner og rådgivning vedrørende slag av varer
og tjenester via et globalt datanettverk; informasjons-,
rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de
forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert
via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206420 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199908998 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til OSLO KINEMATOGRAFER

(730) Innehaver: Oslo Kinematografer AS, Postboks
1584 Vika, 0118 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Kinodrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206421 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199909021 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til EXTRA SMOOTH FILTER

(730) Innehaver: British American Tobacco (Brands)
Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville,
KY 40202, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler
for røkere, lightere, fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206422 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199909497 (220) Inn dato: 1999.09.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Rikskuponger AB, S-105 40
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp, måltidskuponger, rabattkuponger,
trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriale
(ikke apparater).
KL. 36: Finansiell virksomhet.

(300) Prioritet:
SE, 1999.06.23, 99-04763

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206423 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910067 (220) Inn dato: 1999.10.01

(540)

MOTHER MAGAZINE
(730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444
Torshov, 0403 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et
globalt computer nettverk for organisering av og
tilleggstjenester til mobiltelefoner og deres brukere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206424 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910170 (220) Inn dato: 1999.10.06

(540)

POD
(730) Innehaver: Line 6 Inc, 555 St Charles Drive,
Thousand Oaks, CA 91360, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Digitale signalprosessorer, nemlig digitale
signalprosessorer til bruk for audiosignalmanipulasjon.

(300) Prioritet:
US, 1999.04.06, 75/677,802

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206425 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910389 (220) Inn dato: 1999.10.12

(540)

(730) Innehaver: Østkraft AS, Vestbygt. 55, 2003
Lillestrøm, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Meglervirksomhet, meglerforretninger for
elektrisk kraft; kundeveiledning ved salg og leveranse
av elektrisk kraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206426 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910390 (220) Inn dato: 1999.10.12

(540)

ØSTKRAFT
(730) Innehaver: Østkraft AS, Vestbygt. 55, 2003
Lillestrøm, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Meglervirksomhet, meglerforretninger for
elektrisk kraft; kundeveiledning ved salg og leveranse
av elektrisk kraft.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206427 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199910979 (220) Inn dato: 1999.10.26

(540)

JSTOR
(730) Innehaver: Jstor, 120 Fifth Avenue, 5th Floor,
New York, NY 10011, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 40: Elektronisk skanning av utgaver i arkiv og
aktuelle utgaver av vitenskapelige tidsskrifter og annet
vitenskapelig materiale, punktmatriseutforming og
lagring av samme som en del av en elektronisk
database, også omforming av bilder av samme til tekst
som er maskinlesbar gjennom anvendelse av optisk
tegngjenkjenning.
KL. 41: Spredning av tekst og bilder på et nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206428 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199911467 (220) Inn dato: 1999.11.04

(540)

(730) Innehaver: UNI-President Enterprises Corp,
Tainan Hsien, TW

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Hermetiske grønnsaker og frukter, konservert
kjøtt, soya-konserverte grønnsaker, hermetiske supper,
tomatpuré på boks, melk og meieriprodukter, drikker av
melk, fromasjer, ost, hermetisk cottage cheese av
soyabønnemelk, smør, spiselige oljer, stekte strimler av
kjøtt, kjøttdeig av kokt, krydret og tørket kjøtt, pølser,
skinke, pølse med brød, geléer (spiselige), frosne
ferdigretter av fisk, kjøtt og grønnsaker, fiskeboller,
blekksprutboller, kyllingbiter, pommes frites,
peanøttsuppe, peanøttsuppe med melk, ferdigretter av
fisk, kjøtt og grønnsaker, kjøtt i karri, svinegryte,
kyllingessens.
KL. 30: Kinesiske desserter i form av
soyabønnepudding, søt risvelling; te, te-baserte drikker;
kaffe; krydderier, salatdressing, sauser, krydder,
bønnesauser, eddik; brød, boller, kaker, kjeks,
puddinger, søtsaker av skum, søtsaker; hurtigkokte
nudler, nudler, friterte nuddelkjeks, spaghetti; frittérmel
(tempura); mel, hvetemel, maismel; kornpreparater,
hurtigkokt risvelling; dampstekt brød fylt med kjøtt,
boller, dampstekt brød, ravioli, glutinøse risboller, stekt/
stuet ris, boller til suppe, riskuler; sukker, strøsukker,
fruktose.
KL. 31: Dyrefôr, fiskefôr og rekefôr; friske grønnsaker
og frukter; naturlige planter og blomster, potteplanter.
KL. 32: Øl, ikke-alkoholholdige drikker, kullsyreholdig
vann, sarseparilla, grønnsaks- og fruktjus, soyadrikker,
risdrikker, mineralvann, renset vann, ikke-medisinerte
isotoniske drikker, aspargesjus, plommesaft,
mandelsaft, saft fra hvitt gresskar, ingefærjus, ikke-
medisinerte drikker inneholdende tilsatte næringsmidler
og vitaminer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206429 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199911813 (220) Inn dato: 1999.11.16

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til A1

(730) Innehaver: National Geographic Society, 1145
17th Street, NW, Washington, DC 20036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Plakater, brosjyrer, flyveblader, nyhetsbrev,
fotografier, magasiner, tidsskrifter og tidsskriftsspalter.
KL. 18: Handlevesker, reisevesker, ryggsekker,
rumpetasker, lommebøker, håndvesker, portemonéer og
paraplyer.
KL. 25: Jakker, sweatshirts, gensere, t-skjorter, caps og
luer.
KL. 35: Reklamevirksomhet, nemlig tilveiebringelse av
annonseplass i en fjernsynskanal.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206430 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199911815 (220) Inn dato: 1999.11.16

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: National Geographic Society, 1145
17th Street, NW, Washington, DC 20036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Fjernsynskringkastingstjenester.
KL. 41: Produksjon av fjernsynsprogrammer;
produksjon av fjernsynsprogrammer, nemlig
interstitielle programsegmenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206431 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199912350 (220) Inn dato: 1999.11.30

(540)

NOVARE
(730) Innehaver: Novare Kapital AB, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Mekling vedrørende finansielle instrument som
også inkluderer kjøp og salg og annen handel med
finansielle instrument, delvis for egen regning og delvis
for andres regning i eget navn; formidling av kontakt
mellom kjøpere og selgere og/eller medvirkning ved
transaksjoner vedrørende finansielle instrument;
kredittgivning; utførelse av
valutavekslingstransaksjoner; fondsforvaltning;
fondsinvesteringer; anskaffelse av kapital for
investering; salg og innløsning av andeler i fond;
børsnotering samt finansieringstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206432 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199912524 (220) Inn dato: 1999.12.02

(540)

(730) Innehaver: Varian Medical Systems Inc, 3100
Hansen Way, Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer til bruk for å stille medisinske
diagnoser, utvikle behandlingsplaner, overvåking,
kontroll og simulering av pasientbehandling,
administrasjon og overføring av pasientdata,
informasjon og radiografiske bilder,
røntgenfotografering og kontroll av medisinske
apparater; dataprogrammer på datalesbare media til
bruk for å stille medisinske diagnoser, utvikle
behandlingsplaner, overvåking, kontroll og simulering
av pasientbehandling, administrasjon og overføring av
pasientdata, informasjon og radiografiske bilder,
røntgenfotografering og kontroll av medisinske
apparater; røntgenfotograferingsinnretninger for
industrielt bruk, nemlig industrielle lineærakselleratorer
brukt i industriell fotografering.
KL. 10: Medisinske apparater og systemer, nemlig
røntgenrør og hylser dertil brukt til diagnostisk,
terapeutisk og radiografisk formål; medisinske ladede
partikkelakseleratorer brukt i radioterapi med
dataprogrammer innkapslet i slike til bruk i området
radioterapi; medisinske lineærakseleratorer brukt i
radioterapi med programmer innkapslet i slike til bruk i
området radioterapi; redskaper for posisjonering av
pasienter; strålekollimasjonsapparater for konform
stråleradioterapi; avbildning og
behandlingssimuleringsapparater til
behandlingsplanlegging og simulering;
røntgenradiografiske og fluoroskopiske
avbildningssystemer bestående av en mottaker/sender
panel og en monitor; røntgenfotograferingssystemer
som konverterer stråler til digitale signaler bestående av
mottaker/sender paneler, brukergrensesnitt
datamaskiner, monitorer, med dataprogrammer
innkapslet i slike til bruk i området
røntgenfotografering; medisinske innretninger til
overføring av stråling fra pasientens kropp så som
fjernetterlastere for brachyterapi og brachyterapiwire-
og nålposisjoneringsapparater med dataprogrammer
innkapslet i slike til bruk dermed.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og
reparasjonsvirksomhet for datasystemer brukt til å
formulere medisinske diagnoser og utvikle planer for
medisinsk behandling; installasjon, vedlikehold og

reparasjonsvirksomhet for medisinske apparater.
KL. 42: Konsultasjon og teknisk støtte i området
datasystemer  brukt til å formulere medisinske
diagnoser, vedlikeholde pasientbehandlingsinformasjon
og utvikle planer for medisinsk behandling;
konsultasjon og teknisk støtte i området medisinske
apparater og  medisinske systemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206433 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199913449 (220) Inn dato: 1999.12.29

(540)

(730) Innehaver: Saba Software Inc, 2400 Bridge
Parkway, Redwood Shores, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og software, herunder software
innen området for forretninger og
forretningsoperasjoner; instruksjons- og
informasjonsmanualer solgt som en enhet dermed; EDB
maskinvare og programvare for å lette, forvalte og spore
kostnader og fordeler ved virksomhetslæring
(bedriftstilpasset opplæring); EDB programvare og
maskinvare for bruk ved kunnskapsintegrering og -
tilpassing samt for å forenkle utdannelses- og
opplæringsprogrammer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
forvaltning av kostnader tilknyttet
forretningsutdannelsesprogrammer og -ressurser; ledelse
og evaluering av personell, arbeidsevne og
kompetansemåling; ledelse og tilpassing av
bedriftstilpasset kunnskap; prosjektledelsestjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utdannelses- og opplæringstjenester i form
av utvikling og formidling av læringsstrategier,
kunnskapsintegrering og -tilpassing, samt utdannelses-
og opplæringsprogrammer for bedrifter og deres ansatte;
utvikling av anvendelsesområder nådd via globale
datanettverk, ekstranett og intranett for forvaltning og
for å lette virksomhetslæring (bedriftstilpasset
opplæring); formidling av opplæring og vurdering
relatert til bruk av EDB-baserte treningsprogrammer og
fremgangsmåter, samt relatert til drift av EDB-servere,
databaser og programvare; programmer for
bedriftstilpasset opplæring; ledelse og tilpassing av
opplæringsprogrammer innenfor en bedrift.
KL. 42: EDB-tjenester; konsultasjonstjenester
vedrørende dataprogrammer og software;
installasjonstjenester og brukerstøtte vedrørende
dataprogrammer og software; utarbeidelse av
dataprogrammer og software for andre; formidling av
on-line informasjon over et globalt datamaskinnettverk

til andre; utvikling av maskinvare og programvare for
forvaltning av virksomhetslæring (bedriftstilpasset
opplæring) og utdannelse.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.29, 75/739,164

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206434 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200000291 (220) Inn dato: 2000.01.13

(540)

BLACK BOX
(730) Innehaver: Deb Ltd, 108 Spencer Road, Belper,
Derbyshire DE56 1JX, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Servietter impregnert med kosmetisk lotion;
håndrensende servietter impregnert med kosmetisk
lotion.
KL. 21: Tørkeartikler innsatt med håndrensemiddel;
tørkeartikler av polyesterbomull innsatt med sterkt
håndrensemiddel.

(300) Prioritet:
GB, 1999.07.26, 2204054

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206435 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200000982 (220) Inn dato: 2000.02.01

(540)

PLANIT
(730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444
Torshov, 0403 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; personellrekruttering; bistand i forbindelse
med bemanning av prosjekter; assistanse ved
spesifisering og anskaffelser av IT-systemer.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet;
undervisningsvirksomhet.
KL. 42: Edb-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av computer software og
databaser; brukerstøttetjenester vedrørende computer
software og databaser; drift av datanettverk;
konsulenttjenester vedrørende informasjonsteknologi,
computer software og databaser; kvalitetskontroll;
kvalitetssikringstjenester; kvalitetsrevisjon; teknisk
konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206436 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200000999 (220) Inn dato: 2000.02.02

(540)

IZKA
(730) Innehaver: Izka société civile, F-42300 Roanne,
FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
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: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206437 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001172 (220) Inn dato: 2000.02.03

(540)

MMATS
PROFESSIONAL AUDIO

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
enerett til MMATS. Den øvrige tekst er unntatt fra
rettsvernet.

(730) Innehaver: Mmats Professional Audio Inc,
Riveria Beach, FL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Anordninger for gjengivelse av lyd; høyttalere,
forsterkere, drivtrinn, frekvensdelere, forforsterkere,
effektstabiliseringsenheter, effektfordelingsutstyr og
kontakter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206438 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001391 (220) Inn dato: 2000.02.08

(540)

GTD
(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. 9: Følere samt programvare for bruk i
kardiovaskulære prosedyrer.
KL. 10: Medisinske innretninger i form av
kardiologiske kartleggingsinnretninger,
elektromekaniske kartleggingsinnretninger og
hemodynamiske kartleggingsinnretninger; medisinske
katetere; kirurgiske apparater i form av et system
omfattende katetere for bruk i kardiovaskulære
prosedyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206439 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001568 (220) Inn dato: 2000.02.15

(540)

(730) Innehaver: Becton Dickinson and Co, 1 Becton
Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til vitenskapelige formål.
KL. 5: Kjemiske preparater til medisinske formål.
KL. 9: Laboratorieinstrumenter og apparater; computer
hardware og software til vitenskapelige formål.
KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater).
KL. 17: Plastmaterialer til produksjon av medisinske
produkter.
KL. 25: Klær.
KL. 42: Helsepleie og konsulenttjenester i den
forbindelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206440 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001579 (220) Inn dato: 2000.02.15

(540)

C-ASP
(730) Innehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade
18-22, DK-2100 København Ø, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innspilte dataprogrammer, herunder programmer
til automatisering av forretningsprosesser i
virksomheter, herunder servicevirksomheter, basert på
en felles database og bruk av et globalt datanettverk;
magnetiske databærere.
KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke
apparater), herunder til bruk ved utarbeidelse av
dataprogrammer og til bruk ved anvendelse av
datamaskiner og programmer, bøker, tidsskrifter og
trykksaker.
KL. 42: Databehandlingsvirksomhet, utvikling,
utarbeidelse og tilrettelegging av software, herunder
programmer til automatisering av forretningsprosesser i
virksomheter, herunder servicevirksomheter, basert på
en felles database og bruk av et globalt datanettverk;
utleie av databehandlingsutstyr samt lisensiering av
software; profesjonell rådgivning (ikke vedrørende
forretningsdrift).

(300) Prioritet:
DK, 1999.10.04, VR2000 00440

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206441 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001584 (220) Inn dato: 2000.02.15

(540)

ASTON
(730) Innehaver: Aston Group A/S, DK-1150
København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Forhåndsinnspilte dataprogram, software for
datamaskiner (forhåndsinnspilte).
KL. 28: Spill.
KL. 35: Bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretagelse av
kontoroppgaver.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
datamaskinhardware; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av
beskjeder og bilder formidlet via datamaskiner;
kommunikasjon via dataskjermer; elektronisk post.
KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; vedlikehold og ajourføring av
dataprogrammer og software; design av datasoftware;
analysering av datasystemer; styring av datasystemer;
rådgivning vedrørende internet teknologi, vedlikehold
og ajourføring av internet teknologi.

(300) Prioritet:
EM, 2000.01.27, 001479088

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206442 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001590 (220) Inn dato: 2000.02.16

(540)

(730) Innehaver: Radnor Delaware Inc, 919 N. Market
Street, 2nd Floor, Wilmington DE 19801, US

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

(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).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206443 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001677 (220) Inn dato: 2000.02.18

(540)

(730) Innehaver: Hemsedal Turisttrafikklag, 3560
Hemsedal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialene,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet som har som
siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og
uttalelser via alle slags visuelle media, herunder også
globale datanettverk.
KL. 39: Organisering av reiser.
KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Tjenester som gjelder å skaffe husrom, kost og
losji ved turistbedrifter som hotell, leilighetsanlegg,
hytter, pensjonat og gjestehus; tjenester av foretak som
vesentlig beskjeftiger seg med å skaffe næringsmidler
eller drikker til konsumering, så som restauranter, kroer
og barer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206444 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001947 (220) Inn dato: 2000.02.21

(540)

ELECTRIC VISUAL
EVOLUTION

(730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 5000
Campus Drive, Newport beach, CA 92660, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, solbriller, skibriller, snøbriller og
motorcross-briller.
KL. 14: Ur og klokker.
KL. 25: Shorts, t-skjorter, bukser, skjørt, badebukser,
treningstopper, treningsbukser, jakker, hatter og luer,
sko og sokker.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.03, 75/908697

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206445 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200002146 (220) Inn dato: 2000.02.24

(540)

CREATIVE
SCENTSATIONS

(730) Innehaver: Creative Nail Design, Inc, Vista, CA,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling
av negler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206446 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200002166 (220) Inn dato: 2000.02.25

(540)

(730) Innehaver: Bjurfors i Sverige AB, Box 23146, S-
104 35 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Eiendomsmeglervirksomhet;
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom,
eiendomsforvaltning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206447 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200002491 (220) Inn dato: 2000.03.03

(540)

THE JOURNEY INSIDE
(730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; utdannelsesvirksomhet i form av klasser,
seminarer, konferanser og workshops vedrørende EDB
og bruk av programvare, navigering i globale
datanettverk, drift av datamaskiner og
datamaskininnkjøp, samt distribusjon av kursmateriale
dermed; utdannelses- og underholdningstjenester;
tilveiebringelse av interaktive og ikke-interaktive
elektroniske informasjonstjenester vedrørende
utdannelse og underholdning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206448 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200002550 (220) Inn dato: 2000.03.06

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602
Fredrikstad, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206449 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200002837 (220) Inn dato: 2000.03.10

(540)

(730) Innehaver: Hackman Metos OY AB,
Ahjonkaarre, SF-04220 Kerava, FI

(740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr.
B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Kjøleeksponeringsmontre,
bordeksponeringsmontre, luftgardin-
eksponeringsmontre, bakerieksponeringsmontre,
vinklede bakerieksponeringsmontre, roterende
bakerieksponeringsmontre, flyttbare kjøledisker for
servering, flyttbare serveringsdisker med vannbad (bain-
marie), blomstereksponeringsmontre, kjølebenk med
skuffer for GN-kantiner (gastronorm-beholdere),
kjøledisker med fordypning for flasker, sett med
kombinerte kjølebenk og veggskap, grillbenkesett,
disker med vannbad (bain-marie).
KL. 12: Flyttbare serveringsdisker (nøytrale), flyttbare
tallerkenholdere.
KL. 20: Eksponeringsmontre (nøytrale), anretningsbord
med kjøle-veggskap, benkesett for flaskestativ,
salatanretningsbord, anretningsbord for drikkevarer,
tallerkenholdere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.02.05 - nr 6

28

(111) Reg.nr.: 206450 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003124 (220) Inn dato: 2000.03.15

(540)

FREELOADER
(730) Innehaver: Pure Entertainment Games plc, 131-
151 Great Titchfield Street, London W1P 8AE, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
og optiske databærere, opptaksdisketter;
dataspillprogramvarer, interaktive data-programvarer og
underholdningsprogramvarer for bruk sammen med
datamaskiner; videospill; videospillprogramvarer;
animasjonsprogramvarer; lydopptak; data- og
videospill-kassetter; interaktive CD’er og CD-rom;
dataspillprogramvarer levert on-line fra et globalt
datanettverk; elektroniske publikasjoner; elektroniske
publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet on-line fra
databaser eller et globalt datanettverk.
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. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Elektroniske spill tjenester fremskaffet ved
hjelp av et globalt datanettverk; fremskaffelse av
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare);
publikasjon av elektroniske bøker og journaler on-line.
KL. 42: Utleie av datamaskiner; design, tegning og
kommisjonert skriving, disse tjenester for kompilering
(programoversetting) av websteder på et globalt
datanettverk; informasjon fremskaffet on-line fra en
database eller fra et globalt datanettverk; design,
opprettelse og vedlikehold av web-steder; være vertskap
for andres web-steder; installasjon og vedlikehold av
dataprogrammer; leasing av tilgangstid til en database
(tjenester fremskaffet fra andre enn globale
datanettverk) .

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206451 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003132 (220) Inn dato: 2000.03.15

(540)

ENVIROMENTOR
(730) Innehaver: EnviroMentor AB, Box 5124, S-402
23 Gøteborg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Måleinstrumenter for elektriske og magnetiske
felt; reduksjonsapparater for magnetfelt.
KL. 37: Installasjon av utstyr relatert til elektriske og
magnetiske felt.
KL. 42: Kontroll- og inspeksjonstjenester samt tjenester
relatert til analyse, beregning og verifisering av
elektriske og magnetiske felt; rådgivning relatert til
reduksjon av elektriske og magnetiske felt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206452 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003133 (220) Inn dato: 2000.03.15

(540)

(730) Innehaver: EnviroMentor AB, Box 5124, S-402
23 Gøteborg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Måleinstrumenter for elektriske og magnetiske
felt; reduksjonsapparater for magnetfelt.
KL. 37: Installasjon av utstyr relatert til elektriske og
magnetiske felt.
KL. 42: Kontroll- og inspeksjonstjenester samt tjenester
relatert til analyse, beregning og verifisering av
elektriske og magnetiske felt; rådgivning relatert til
reduksjon av elektriske og magnetiske felt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206453 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003136 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

SPHERION
(730) Innehaver: Interim Services Pacific LLC, 2050
Spectrum Boulevard NW, Fort Lauderdale, FL 33309,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Arbeidsformidlingsbyråer for faste stillinger og
vikarbyråer, nemlig personellformidling for faste
stillinger og vikarer;
personelladministrasjonsvirksomhet, stenografi- og
elektroniske skrivingstjenester.
KL. 41: Publisering; utdannelsesvirksomhet, nemlig
opplæring av ansatte og andre i forebygging av
arbeidsrelaterte skader og i konsulentvirksomhet.
KL. 42: Forskning og analyse, databaseinnsamling,
ledelse og konsulentvirksomhet innen området
menneskelige ressurser; utvikling og utprøving av
informasjonsteknologiprogramvare og maskinvare;
ingeniørvirksomhet, teknisk skriving og relatert
konsulentvirksomhet; tilveiebringelse av
multimediaprøvings- og evalueringssystemer for å
beregne kompetansenivået hos midlertidige og
fastansatte og databasert sammenkobling mellom ledige
stillinger og passende arbeidstakere; juridiske tjenester,
nemlig rapport- og skrivetjenester inklusiv innføring,
skriving og levering av vitneforklaringer og andre
muntlige, ikke-muntlige og visuelle kommunikasjons-
og støttetjenester relatert dertil;
dokumentresymetjenester og støttetjenester i forbindelse
med rettssaker relatert til dokumenter; tilveiebringelse
av deltidsansatte jurister til advokatfirmaer og
lovavdelinger i bedrifter og offentlig administrasjon;
utvikling og prøving av
informasjonsteknologiprogrammer og datamaskiner for
andre; virksomhet i forbindelse med menneskelige
ressurser, nemlig utføre tester av potensielle
arbeidstakere for tredjemann.

(300) Prioritet:
US, 1999.10.14, 75/823,056

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206454 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003217 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(730) Innehaver: IT Fornebu Knowation AS, Postboks
9, 1324 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware og -hardware; audiovisuelle
apparater for undervisning.
KL. 38: Overføring av lyd og bilder via et globalt
datanettverk; dataassistert overføring av lyd og bilder.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet og
fjernundervisning via et globalt datanettverk; utleie av
video og audiovisuelt utstyr.
KL. 42: Utvikling av nytt læringsinnhold for
audiovisuell læring og fjernundervisning via et globalt
datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206455 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003224 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Aksent Kommunikasjon AS, Postboks
6753 Rodeløkka, 0503 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206456 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003237 (220) Inn dato: 2000.03.20

(540)

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

(730) Innehaver: Korea Expo AS, Grensen 8, 0159
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre; konserverte, tørrete og
kokte frukter og grønnsaker, samt ferdigretter
inneholdende disse varer.
KL. 30: Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago,
næringsmidler av korn; sauser; krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206457 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003255 (220) Inn dato: 2000.03.20

(540)

DIGIMASTER
(730) Innehaver: Heidelberger Druckmaschinen AG,
52-60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Trykke- og trykkerimaskiner, trykke- og
trykkeripresser; deler til forannevnte varer.
KL. 9: Elektrofotografiske skrivere, kopieringsmaskiner
og skannere for fremskaffelse av trykke- og
kopieringsjobber i elektroniske nettverk, programvare
for kontroll/overvåking av forannevnte maskiner; deler
til forannevnte maskiner.

(300) Prioritet:
US, 1999.09.30, 75/812,467

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206458 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003546 (220) Inn dato: 2000.03.27

(540)

(730) Innehaver: Pierre Balmain SA, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, edle stener.

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.14, 00 3009003

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206459 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003563 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

GU
(730) Innehaver: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS,
2600 Lillehammer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; møbelstoffer og stoffer til bunader.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206460 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003564 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS,
2600 Lillehammer, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; møbelstoffer og stoffer til bunader.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206461 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003569 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: AS Landbruksforlaget, Postboks 9303
Grønland, 0135 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bøker.
KL. 41: Utgivelse av bøker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206462 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003735 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

(730) Innehaver: Wallmans Salonger AB, Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Nattklubbsvirksomhet, hovedsakelig innrettet
på underholdning.
KL. 42: Nattklubbsvirksomhet, hovedsaklig innrettet på
restaurantvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206463 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003736 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

(730) Innehaver: Opuswave Networks Inc, Colorado
Springs, CO, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Optiske, elektrotekniske og elektroniske
apparater og innretninger; elektrotekniske og elektriske
innretninger til opptak, utsending, overføring,
mottagelse, reproduksjon og bearbeidelse av lyder,
signaler, tegn og/eller bilder; elektrotekniske og
elektriske innretninger til opptak, bearbeidelse, sending,
overføring, omkopling, lagring og utmating av
meldinger og data; kommunikasjonsdatamaskiner,
programvarer; optisk, elektroteknisk og elektronisk
kommunikasjonsutstyr.
KL. 36: Leasingfinansiering av anlegg, produkter og
innretninger på databehandlings- og
telekommunikasjonsområdet.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold, vedlikeholds-
overvåking og reparasjon av databehandlingsutstyr og
telekommunikasjonsnettverk og av andre produkter og
innretninger på telekommunikasjonsområdet.
KL. 38: Betjening og drift av
telekommunikasjonsanlegg,
telekommunikasjonsnettverk og tilhørende innretninger
og deler.
KL. 41: Opplæring på området data- og
telekommunikasjonsteknikk, herunder databehandling
(maskin- og programvarer).
KL. 42: Rådgivning om oppbygging og drift av
databehandlingsanlegg, databaser og
telekommunikasjonsnettverk; planlegging, utvikling og
prosjektering av telekommunikasjons- og
informasjonsbehandlingstjenester og -innretninger,
telekommunikasjonsnettverk og tilhørende redskaper;
planlegging, rådgivning, testing og teknisk overvåking
på området systemintegrering og produktintegrering av
telekommunikasjonsnettverk og databehandling;
elektroniske tjenester, nemlig samling, lagring,
oversettelse, overføring eller fordeling av data,
informasjon, bilder og video- og audiosekvenser,
fremskaffelse og formidling av informasjon lagret i en
database, herunder også gjennom interaktivt
kommuniserende (datamaskin)anlegg; utvikling,
frembringelse og utleie av databehandlingsprogrammer.

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.21, 399 65 991.9/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206464 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200003739 (220) Inn dato: 2000.03.29

(540)

FORSKJELLEN HETER
GAGGENAU

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -
apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -
apparater, herunder findelings-, røre- og eltemaskiner,
presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner,
skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere,
knivslipeapparater samt maskiner og apparater til
tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater
til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -
kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og
apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder
vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser,
strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte
varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til
støvsugere; rengjøringsapparater for husholdningsbruk,
herunder apparater til vindusvask og til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
apparater og instrumenter til fjernbetjening, signalering,
kontroll og styring av husholdningsapparater; bryter- og
styreapparater for bygningssystemteknikk; hustelefoner;
elektriske og elektroniske alarminnretninger og -anlegg;
apparater til melding av og beskyttelse mot vann- og
brannskader; apparater til opptak, overføring og
gjengivelse av lyd, bilder og data for styring av
husholdningsapparater; kommunikasjonsapparater for
styring av husholdningsapparater, maskinlesbare
databærere med eller uten innregistrerte data, f.eks.
magnetiske databærere og grammofonplater; elektriske
utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat,
salgsautomater; databehandlingsutstyr og datamaskiner
for styring av husholdningsapparater;
databehandlingsprogrammer for styring av
husholdningsapparater; deler og tilbehør til de
forannevnte varer.
KL. 10: Elektriske apparater for kropps-, hår- og
skjønnhetspleie, herunder massasjeinstrumenter, og
bestrålingsinstrumenter; deler til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, apparater
til baking, steking, grilling, risting, opptining og
varmebevaring, dyppkokere, kokekar med integrert
oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner;
kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til
fremstilling av is og iskrem; tørker, spesielt også for
klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere;
lufteapparater, ventilatorer, luftavtrekksfiltre, -

innretninger og -hetter, klimaapparater og apparater til
forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere,
vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt
armaturer for dampproduksjons-, luft- og
vannrørsanlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler
til de forannevnte varer.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater).
KL. 20: Møbler; deler til disse.
KL. 21: Apparater til kropps- og skjønnhetspleie,
herunder tannbørster; deler til disse varer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
lagerbestandsforvaltning og -informasjon;
lagerbestandsregnskapsføring; mottagelse og
effektuering av bestillinger.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet; reparasjon og
vedlikehold av elektriske og/eller brenseldrevne
husholdnings-, kjøkkenapparater og -innretninger.
KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet i
forbindelse med reparasjon, vedlikehold og drift av
husholdnings-, kjøkkenapparter og -innretninger.
KL. 42: Teknisk rådgivning i forbindelse med varer,
spesielt elektriske og/eller brenseldrevne husholdnings-,
kjøkkenapparater og -innretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206465 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004125 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Kystopplevelser AS, Storgata 4A,
8006 Bodø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Organisering av reiser og cruisefart.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206466 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004146 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

ZEON
(730) Innehaver: Nippon Zeon Co Ltd, 6-1 Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; vekstregulerende
plantemidler; flytende gummi.
KL. 17: Rå eller halvbearbeidet gummi; syntetisk
gummi; halvbearbeidet plast; syntetiske harpikser
(halvbearbeidete produkter); isolatorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206467 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004195 (220) Inn dato: 2000.04.11

(540)

BUSINESS GARDEN
(730) Innehaver: Scanpartner Fredrikstad AS, Postboks
388, 1601 Fredrikstad, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring; innsamling og systematisering
av informasjon for bruk i databaser.
KL. 42: Design, vedlikehold og ajourføring av web-
sider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206468 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004198 (220) Inn dato: 2000.04.11

(540)

(730) Innehaver: Firstmover AS, Hoffsveien 1, 0275
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Adv. fa. Ro, Sommernes & Co
DA, Øvre Slottsgate 12B, 0157 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføring på internett.
KL. 42: Rådgivende tjenester for digitale
kommunikasjonskanaler, herunder internett, samt
utvikling av kommersielle forretningskonsepter for
internett; merkevarebygging på internett, herunder
utvikling, implementering og design av webbaserte
kommunikasjons- og e-handelsløsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206469 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004204 (220) Inn dato: 2000.04.11

(540)

EURO 20
(730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602
Fredrikstad, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206470 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004246 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600
Mountain Avenue, Murray Hill, NJ 07974-0636, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsmaskinvare, nemlig
fiberoptiske multipleksenheter som integrerer og sender
lyd, data og videosignaler i et nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206471 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004248 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600
Mountain Avenue, Murray Hill, NJ 07974-0636, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinvare for telekommunikasjon, nemlig
multipleksenheter for overføring av optiske
bølgelengder og programvare for de funksjonelle
operasjoner derav.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206472 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004249 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600
Mountain Avenue, Murray Hill, NJ 17974, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskinvare for telekommunikasjon, nemlig
optiske grensesnitt for magnetkjernebrytere, rutere og
optiske krysskoblingssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206473 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004544 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Network Digitale AS, Postboks 63,
3870 Fyresdal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Servere (datautstyr).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206474 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004814 (220) Inn dato: 2000.04.19

(540)

MAGNUM 350
(730) Innehaver: Olavi Karttunen Pharma AS,
Stasjonsveien 3, 1580 Rygge, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206475 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004839 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

QUANTEC
(730) Innehaver: W R Grace & Co -Conn., 1114
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Additiver og tilsetningsblandinger for å
modifisere egenskaper hos murverk sement, murverk
mørtel, og betong.

(300) Prioritet:
US, 1999.10.22, 75/828,224

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206476 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200004867 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

(730) Innehaver: DHL Operations BV, Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; transportvirksomhet via
land, sjø og luft vedrørende dokumenter og pakker;
innpakning, lagring og levering av varer; kurertjenester;
befraktning; spedisjon, megling og fremsendelse av last
og frakt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206477 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005000 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

PORTFOLIO
(730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts
plass 1, 0566 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger, kaffe
eller sjokoladedrikker og preparater for slike, te,
sjokolade og kakao samt drikker laget derav; sjokolade
og kakaoprodukter, kjeks, tynne kjeks, søtsaker, sukker
og søtningsmidler; mel og næringsmidler laget av korn,
frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, pizza, pasta
etter russisk oppskrift, paier, brød, bakeriprodukter,
bakverk, konditorvarer og konfektyrer, søte
konditorvarer; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt
og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser
(krydderier), krydder, smakstilsetninger, snackprodukter
i form av popcorn og sprø maisprodukter samt
snacksprodukter basert på mais, ris, bygg, rug eller
bakverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206478 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005007 (220) Inn dato: 2000.04.27

(540)

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

(730) Innehaver: Piwa Food AB, Stenkullen, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konservert kjøtt, fisk, skalldyr, grønnsaker og
frukt, spiselige oljer.
KL. 30: Kaffe og te, salatdressinger, kjeks, sjokolade,
honning.
KL. 32: Fruktdrikker og -juicer, vann (drikke), ikke-
alkoholholdige drikker, konsentrat for fremstilling av
drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206479 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005016 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

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

(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: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206480 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005017 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

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

(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: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206481 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005036 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Kee Plastics AB, Box 62, S-601 02
Norrköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Plast for emballering og pakking (ikke opptatt i
andre klasser), plastposer og plastsekker.
KL. 21: Sprøyteposer; plastbøtter og -spann,
plastflasker.

(300) Prioritet:
SE, 1999.11.01, 99-07918

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206482 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005050 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

TAMLA/MOTOWN
(730) Innehaver: Motown Record Company L.P., 5750
Wilshire Boulevard, Suite 300, Los Angeles, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Forhåndsinnspilte grammofonplater, tape til
forhåndsinnspilte lydkassetter, CD-plater,
forhåndsinnspilte laserdisker, alle inneholdende musikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206483 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005051 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

TAMLA
(730) Innehaver: Motown Record Company L.P., 5750
Wilshire Boulevard, Suite 300, Los Angeles, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Forhåndsinnspilte grammofonplater, tape til
forhåndsinnspilte lydkassetter, CD-plater,
forhåndsinnspilte laserdisker, alle inneholdende musikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206484 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005061 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

JOHNNY WATER
(730) Innehaver: Biogreen AS, Kristian 4des gate 25,
4612 Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Drikkevann.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206485 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005313 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

(730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022-7499, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Tannpasta og munnvask, ikke for medisinsk
bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206486 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005453 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

AVOSURE
(730) Innehaver: Avocet Medical Inc, 100 Great Oaks
Blvd, San Jose, CA 95119, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger, herunder
blodprøveutstyr for måling av protrombin-tid.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.19, 75/899,959

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206487 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005501 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; bildelesere (data);
skrivere; sentralenheter (prosessorer) for datamaskiner;
datamaskiner; datamaskinminne; magnetiske og optiske
datamedia; dataprogram; datasoftware og
operativprogram; ytre utrustning og enheter for
datamaskiner; computer periferiutstyr; disketter;
kompaktdisker; cd-rom; kommunikasjonsapparater;
modemer; telefoner, telefax- og telexapparater.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold, service og reparasjon
av elektrisk og elektronisk utstyr samt datautstyr og
dertil hørende periferiutstyr og ytre enheter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert
overføring av beskjeder og bilder;
kommunikasjonstjenester via dataterminaler, telefoner
og mobiltelefoner; telegraftjenester; telextjenester;
fjernsynssendinger og radiosendinger; elektronisk
postoverføring; personsøkertjenester (radio, telefon eller
andre typer elektronisk kommunikasjon); informasjon
vedrørende tele- og datakommunikasjon; utleie av
overføringsapparater for beskjeder.
KL. 42: Dataprogrammering, oppdatering og utforming
av dataprogramvarer; leasing og utleie av tilgangstid til
databaser; utleie av datamaskiner;
konsultasjonsvirksomhet og rådgivning innen området
datamaskinvarer og databaserte informasjonssystemer
samt innen informasjonsteknologiområdet; allmenn
datarådgivning og vedlikehold av dataprogrammer;
utvikling av nye produkter; konstruksjons- og
utviklingstjenester for systemintegrasjon samt
planleggings-, beregnings- og tegningstjenester;
ingeniørtjenester; lisensiering av immateriell
eiendomsrett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.02.05 - nr 6

40

(111) Reg.nr.: 206488 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005587 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

ØSTBØ,S DRITT SEKK
(730) Innehaver: Østbø AS, Plassen 1, 8038 Bodø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Sekker og poser av plast til innpakning og
emballering.
KL. 39: Innpakning og lagring av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206489 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005588 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

DRITT SEKKEN
(730) Innehaver: Østbø AS, Plassen 1, 8038 Bodø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Sekker og poser av plast til innpakning og
emballering.
KL. 39: Innpakning og lagring av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206490 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200005815 (220) Inn dato: 2000.05.19

(540)

(730) Innehaver: Norsk Formular Industri AS,
Postboks 183, 3051 Mjøndalen, 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;
trykksaker; brosjyrer; foiler; blanketter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206491 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006090 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(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. 3: Vaske- og blekemidler og andre midler for
klesvask; rengjørende, luktfjernende, oppfriskende og
flekkfjernende preparater; såper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206492 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006097 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380
Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414,
US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206493 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006098 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

KIDDE
(730) Innehaver: Walter Kidde Portable Equipment
Inc, Mebane, NC 27302, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Brannslukkings- og eksplosjonsbeskyttende
kjemikalier og -sammensetninger;
brannslukkingspulver, vann, vann inneholdende
kjemiske tilsetninger herunder skum; skum;
fordampende væsker og kjemikalier i væskeform, alle til
bruk ved brannslukking.
KL. 9: Vitenskapelige, elektriske og elektroniske
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for
detektering, slukking eller stansing av branner eller
eksplosjoner; apparater og instrumenter for måling,
detektering og indikering av temperatur eller
overoppheting; brannslukkingsapparater; apparater og
instrumenter for detektering av lysforstyrrende
substanser; apparater og instrumenter for detektering av
flammer, røyk og gasser; pusteapparater inkludert i
klasse 9; oxygenforsyningsapparater for
livredningsformål; sikkerhets- og livredningsapparater
og oppblåsingsapparater for bruk dermed; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206494 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006099 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: Corning Inc, One Riverfront Plaza,
Corning, NY 14831, 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, apparater og instrumenter til
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; optiske og optalmiske
produkter; laboratorieprodukter; opto-elektroniske
produkter; telekommunikasjonsprodukter; glassdisplay;
informasjonsdisplayer; linser.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming eller til filtreringsformål.
KL. 17: Plastmaterialer i form av stenger, ark eller
tubeform.
KL. 21: Glassvarer; kunstglassobjekter.
KL. 37: Installasjon av telekommunikasjonsprodukter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.10.04, 76/018,675

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206495 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006453 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

LIQUIGEL
(730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og
fuktende oppløsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206496 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006455 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

REFRESH LIQUIGEL
(730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og
fuktende oppløsninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206497 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006456 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

ZYVOXID
(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.

(300) Prioritet:
GB, 2000.01.19, 2219845

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206498 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006457 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -
apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -
apparater, herunder findelingsapparater, røre- og
eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger,
malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne
verktøy, boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner
og apparater til tilberedelse av drikker og/eller mat;
elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder
avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner;
elektriske maskiner og apparater til behandling av
skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger,
strykepresser, strykemaskiner; støvsugere; deler til de
forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og
støvfilterposer til støvsugere; rengjøringsapparater for
husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask og
til skopuss.
KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt
strykejern, elektriske follesveiseapparater; elektrisk
oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter;
fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater
for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere
med eller uten innregistrerte data for
husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater
og -automater for drikke eller mat, salgsautomater;
databehandlingsutstyr og databehandlingsprogrammer
for styring og betjening av husholdningsapparater; deler
og tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming,
dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-,
steke-, grille-, riste-, tine- og varmeholdapparater,
dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming,
mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater,
spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av
is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær,
tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater,
spesielt ventilatorer, luftfiltre, luftavtrekksapparater, og
-hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av
luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørapparater og
sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og
vannrøranlegg, varmtvannsberedere og -beholdere;
oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler
til de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
EM, 2000.03.29, 001 581 818

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206499 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006481 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

FREEUP
(730) Innehaver: Compaq Information Technologies
Group LP, 20555 State Highway 249, Houston, TX
77070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: EDB-programmering; konsultasjonsvirksomhet
innen dataområdet samt innen datarelaterte produkter og
-tjenester; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser;
fremskaffelse av tilgang til og tillatelse av nedlasting av
dataprogrammer fra et globalt datanettverk; vedlikehold
av dataprogrammer; fremskaffelse av et websted på et
globalt datanettverk for informasjon og industridata som
relaterer seg til forretninger, telekommunikasjon og
teknologi; fremskaffelse av on-line linker til andre
forretninger, diskusjonsgrupper og nyhetstjenester på et
globalt datanettverk; webstedsutviklings- og
styringstjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.18, 75/896640

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206500 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006482 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

FUTUREBAY
(730) Innehaver: Compaq Information Technologies
Group LP, 20555 State Highway 249, Houston, TX
77070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; datamaskiner nemlig modulære
disk- og diskettstasjoner og utskiftbare drivenheter for
bærbare datamaskiner.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.18, 75/897629

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206501 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006486 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

ORAL-B ON-THE-GO
(730) Innehaver: Gillette Canada Co, also trading as
Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ON, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tannbørster og protesebørster samt deler og
tilbehør dertil; børster og børstematerialer, tannpirkere;
materialer og instrumenter for rengjøring og polering av
naturlige eller kunstige tenner; tanntråd, bred og rund
tanntråd, tanntrådhjelpemidler; beholdere, holdere, kar,
skåler og brett til husholdnings- og baderomsbruk, ikke
av edelt metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206502 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006487 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

(730) Innehaver: KEE Klamp Ltd, 10 Worton Drive,
Worton Grange, Reading, Berkshire RG2 0TQ, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Klemmer og klamper av uedle metaller for
sammenføying av metallrør til stillasematerialer og
lignende konstruksjonsarbeider; nøkler av uedle
metaller til slike klemmer og klamper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206503 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006788 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

(730) Innehaver: Glen Raven Inc, Glen Raven, NC
27217, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Garn.
KL. 24: Tekstiler solgt i stykker for fremstilling av
markiser, soltak, draperier, sol- og vindskjermer, telt,
baldakiner, båtpresenninger og -kalesjer, møbler for
innendørs og utendørs bruk, og strandparasoller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206504 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006789 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

(730) Innehaver: Glen Raven Inc, Glen Raven, NC
27217, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Garn og tråd.
KL. 24: Tekstiler i stykker for fremstilling av markiser,
soltak, draperier, trukne møbler,
bekledningsgjenstander, strandbager, paraplyer, sol- og
vindskjermer, telt, baldakiner, båtpresenninger og -
kalesjer, og for automotive formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206505 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200007005 (220) Inn dato: 2000.06.19

(540)

FIREVEGGER
(730) Innehaver: Idium AS v/Kristian Foss,
Rådhusgaten 9, 0151 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Formidling av annonser og informasjon om
utleie og salg av boliger og annen fast eiendom på
globale og regionale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206506 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200007341 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

BUGS’N BEADS
(730) Innehaver: Genpoint AS, Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Preparater til diagnostikk, andre enn for
medisinsk eller veterinær bruk; kjemiske produkter for
analyse i laboratorier, andre enn for medisinsk eller
veterinær bruk.
KL. 5: Preparater til diagnostikk for medisinsk eller
veterinær bruk; kjemiske produkter for analyse i
laboratorier for medisinsk bruk eller veterinær bruk.
KL. 42: Kvalitetskontroll av næringsmidler og vann;
biologiske analyser og undersøkelser; faglige
konsultasjoner vedrørende biologiske analyser og
undersøkelser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206507 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200007350 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

(730) Innehaver: Europatweb NV, Lokatellikade 1
Parnassusturen, NL-1076 AZ Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for forsyning,
fordeling, omforming, lagring, tilpassing eller kontroll
av elektrisk kraft; elektroniske apparater og
instrumenter, nemlig apparater og utstyr for
databehandling; computere; telematikk-instrumenter og
-hjelpemidler; computer video-kontrollanordninger,
nemlig musanordninger, styrekuler, styrespaker og
tastaturer; CD-ROM drivere og dataprogrammer;
elektroniske anordninger for mottak av kringkastede
programmer eller programmer utsendt via et globalt
telekommunikasjonsnettverk, spesielt via Internet, og
for sending til et fjernsynsapparat eller hvilken som
helst annen fremvisningsanordning og deres
dataprogrammer (innregistrert på databærere);
videospillenheter bestående av computer hardware og
software for fremskaffing av audio-, video- og
multimedia-data; elektronisk utstyr for spill og deres
operativ-software; magnetiske, analoge og digitale
opptaksmedia, digitale optiske disker; software, pakker
med programvarer (innregistrert på databærere);
dataprogrammer og programmer registrert på bånd,
disker, disketter, kassetter, båndkassetter og andre
databærende media, dataprogrammer for å kontrollere
visning av kringkastingsprogrammer, andre data og
deler av informasjon fremskaffet på
telekommunikasjonsnettverk, spesielt på Internet;
dataprogrammer for administrering av
kommunikasjons- og datautvekslinger mellom PC-er og
bordmodell-computere.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og
reklamevirksomhet på telekommunikasjonsnettverk;
postreklame; administrativ og salgs-ledelse;
salgsledelse, kontortjenester; kommersiell og teknisk
administrasjon av datafiler; datalagring; utleie av
datamaskinfiler; administrasjon av datamaskintjenere,
datatransmisjonsnettverk, telekommunikasjonsnettverk
og telematikktjenester; konsultasjon vedrørende
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utviklingsstrategi for interaktiv kommunikasjon og
multimedia; interaktiv reklamevirksomhet; abonnement
på fjernsyns- og radioprogrammer, lyd- og video-
opptak, abonnement på audio-visuelle media; utsendelse
av vareprøver; utsendelse av reklamemateriell
(flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver);
lederassistanse til kommersielle eller industrielle
selskaper; abonnement på aviser for rådgivende
tredjemann; forretningsinformasjon; regnskapsføring,
revisjon; dokumentkopiering; arbeidsformidling; utleie
av kontor-maskiner og -apparater; konsultasjoner i
personalsaker; faglige konsultasjoner om forretninger;
maskinskriving; utarbeiding av inntektsoppgaver.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
spesielt porteføljeforvaltning, deltagelse med
egenkapital i franske, europeiske eller internasjonale
selskaper; forvaltning av kapitalinvesteringsfond;
bestyrelse av aksjefond; tjenester gitt av et
holdingselskap, nemlig administrasjon av
partnerutbytte; bedriftsfinansiering; ervervelse og
investeringer med sikte på å utvikle og promotere
markedsføring av elektroniske artikler, produkter og
tjenester via et globalt datanettverk; pengetransaksjoner;
forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer (fast
eiendom).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjon via det globale datanettverk og
intranett nettverk; kommunikasjon via analoge og
digitale dataterminaler; sending av kabelfjernsyn;
nyhets- og informasjonsbyråer; analoge og digitale
elektroniske transmisjoner; transmisjon av data on-line;
lagring, behandling av informasjon, data og signaler;
transmisjon av lyd, bilder, signaler og data ved hjelp av
satellitt, kabel og nettverk; transmisjon av beskjeder;
telefakstjenester; telegramforsendelse; data-assistert
transmisjon av beskjeder og bilder; elektronisk
postoverføring; tjenester i form av datatransmisjoner via
telematikk; utleie av utstyr for transmisjon av beskjeder,
kringkastingsprogrammer; kommunikasjon på åpne og
lukkede globale datanettverk, tilkoblingstjenester til et
datanettverk; informasjon om telekommunikasjon;
utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av utstyr for
transmisjon av beskjeder; utleie av modemer; utleie av
telefaksapparater; utleie av telefoner; kringkasting av
reklame.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter,
organisering og ledelse av kollokvier, organisering av
konkurranser (undervisning eller underholdning);
organisering og ledelse av konferanser, organisering og
ledelse av kongresser, underholdning, informasjon om
underholdningsemner, utdannelse; informasjon om
utdannelsesemner, utleie av lydopptaksutstyr; utleie av
filmer, fonografisk opptaksutstyr;
filmfremvisningsutstyr og rekvisitter til teatre,
redigering av videobånd; undervisning,
korrespondanseundervisning; organisering av
utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål,
organisering av lotterier; drift av spillehaller; utgivelse
av bøker og magasiner; utlån av bøker;
showproduksjoner; iscenesettelse av kommersielle eller
reklame-forestillinger.
KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; utvikling
(produksjon) av interaktive CD-ROMs, compaktdisker,
digitale videodisker, CD-ROMs forbundet til det globale

datanettverk og andre opptaksmedia; utarbeidelse og
produksjon av datagrafikk og kunstverk; produksjon
(utvikling) av todimensjonale og tredimensjonale
animasjoner, utarbeidelse av digitale bilder; skriving av
interaktive historier; utarbeidelse og utvikling av
dataprogrammer og ajourføring av dataprogrammer;
utarbeidelse, produksjon, vedlikehold og ajourhold av
globale datanettverks-steder og steder tilegnet private
datanettverk; konsultasjoner ved utarbeidelse av
dataprogrammer; rådgivning ved utarbeidelse av globale
datanettverks-steder; konsultasjoner ved intern
organisasjon av datanettverk (det globale datanettverk
eller interne eller private nettverk); produksjon
(utvikling) av sider tilegnet datanettverk (det globale
datanettverk eller interne eller private nettverk);
produksjon (utvikling) av elementer (dokumenter på
hvilken som helst type media) med hensikt å fremme
bruk av datanettverk og CD-ROMs; programmering for
datamaskiner; produksjon (utvikling) av alle
telekommunikasjonsnettverk og
telekommunikasjonssteder for elektronisk handel; utleie
av tilgangstid til telekommunikasjons-infrastrukturer;
utleie av tilgangstid til en databasetjener, til en
datamaskin for behandling av data; tjenester som gir
tilgang til et telekommunikasjonsnettverk, i særdeleshet
via et fjernsynsapparat eller en mikrodatamaskin;
tjenester som gir tilgang til en
telekommunikasjonsnettverks-portal; tjenester som gir
tilgang til en telekommunikasjons-nettverks- søkemotor;
ingeniørvirksomhet og tjenester vedrørende produksjon
(utvikling) av anvendelsesmåter på området
informatikk-, informasjons-, kommunikasjons- og
telekommunikasjons-teknologier; tjenester vedrørende
implementering (utvikling) av anvendelsesmåter på
området informatikk-, informasjons-, kommunikasjons-
og telekommunikasjons-teknologier; utgivelse av
dataprogramvare og dataprogramvarepakker;
ajourføring av informasjon på databaser; lisensiering av
dataprogramvare; utleie av dataprogramvare;
konsultasjoner vedrørende datamaskiner; vedlikehold av
dataprogramvare; teknisk rådgivning vedrørende
databehandling; konsultasjoner vedrørende
databehandling; utgivelse av computer-data for bruk i
datamaskinnettverk; tjenester vedrørende teknisk
tegning, grafisk formgivning; forvaltning av
opphavsrett; juridiske tjenester, bestyrelse av
utstillingssteder, utleie av computere, stoler, bord,
lintøy (bordtekstiler) og glassvarer; utleie av
salgsautomater; utleie av midlertidig innlosjering; utleie
av dataprogramvare; utleie av møtesaler.

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.24, 99831127

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206508 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200007402 (220) Inn dato: 2000.06.27

(540)

WALK ON WOOD
(730) Innehaver: WOW Flooring AB, Industrigatan 13,
S-840 60 Bräcke, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Oljer for konservering av tre; beis for tre.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall);
bygningsplater (ikke av metall); gulv (ikke av metall);
parkettgulv; gulvbelegningsplater (ikke av metall);
gulvbord; parkettgulvbord; gulvplater (ikke av metall);
takplater (ikke av metall) for innvendig og utvendig
bruk; plater (ikke av metall) for utvendig
fasadebekledning og for innvendig bekledning av
vegger; veggplater (ikke av metall) for
byggevirksomhet; dører (ikke av metall).
KL. 20: Møbler; finsnekkerarbeider; møbeldører;
skapluker; skjermbrett (møbler).
KL. 27: Gulvbelegg.

(300) Prioritet:
SE, 2000.01.11, 00-00159

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206509 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200007852 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Alban Company SarL, 8 Boulevard
Royal, LU-2449 Luxembourg, LU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206510 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200008605 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

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

(730) Innehaver: Hærland Produkter AS, Sloraveien
60, 1878 Hærland, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Fjærkre samt foredlede produkter av fjærkre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206511 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200008622 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

ELVIGS GLASS
(730) Innehaver: Hubro AS, Arabergveien 6, 4050
Sola, NO

(740,750) Fullmektig: Anders Vestly, Theodor Dahls
vei 4, 4319 Sandnes

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer.
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); monumenter (ikke av metall).
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206512 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009173 (220) Inn dato: 2000.08.09

(540)

BIG 7
(730) Innehaver: Electrocoin Automatics Ltd, Advance
House, 186 Brent Crescent, London NW10 7XR,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spill-, underholdnings-, rekreasjons- og
fornøyelsesmaskiner og apparater, videospillmaskiner
og apparater; spilleautomater; spilleapparater;
fornøyelsesmaskiner med gevinster; kabinetter og
kontrollapparater for alle de forannevnte varer; deler og
tilbehør for alle de forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206513 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009391 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

(730) Innehaver: Viggo Pleym, Postboks 1121 Skurva,
2605 Lillehammer, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Utvikling av nye produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206514 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009395 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

(730) Innehaver: AS Varbas, Postboks 106, Økern,
0509 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Formidling av arbeid; utsendelse av
reklamemateriell.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 41: Opplæringsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206515 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009761 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

(730) Innehaver: Machinepages AS, Postboks 553
Skøyen, 0278 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Formidling av nye og brukte maskiner via
internett; annonsering; oppstilling av varer for andre for
salg over internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206516 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009773 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

SUPER DOME
(730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover
Street, Palo Alto, CA 94304, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computere; computer software for
nettverksadministrasjon, datakommunikasjon og
lagerstyring.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.23, 75/945136

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206517 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200009779 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

FILL A MALLOW
(730) Innehaver: Vidal Golosinas SA, Avenida
Gutiérrez Mellado, S/N, 30500 Molina de segura
(Murcia), ES

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

(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: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206518 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200010148 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

(730) Innehaver: Posten Escape AS, Postboks 1181
Sentrum, 0107 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Geodetiske og kinematografiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater; brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling for andre, av et utvalg av varer på et globalt
datanettverk slik at kunden kan se og kjøpe disse
varene.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinske og veterinære
tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske
tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206519 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200010149 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

(730) Innehaver: Helpinhand ASA, Sagveien 17, 0459
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon mellom datamaskiner; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av servere.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av dataprogramvare; brukerstøttetjenester i tilknytning
til dataprogramvare; teknisk konsulentvirksomhet;
EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206520 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200010150 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

(730) Innehaver: Helpinhand ASA, Sagveien 17, 0459
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon mellom datamaskiner; utleie av
telekommunikasjonsutstyr; utleie av servere.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av dataprogramvare; brukerstøttetjenester i tilknytning
til dataprogramvare; teknisk konsulentvirksomhet;
EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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(111) Reg.nr.: 206521 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006416 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

TALEXAR
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206522 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 199913333 (220) Inn dato: 1999.12.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer, vogner, varebiler, lastebiler,
stasjonsvogner; konstruksjonsdeler til alle forannevnte
varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206523 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200001683 (220) Inn dato: 2000.02.18

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyttalere, radioer, navigasjonssystemer og
telematikksystemer for radioforbindelse mellom
motorkjøretøyer og satellitter, digitalt
signalbehandlingsutstyr, lydbehandlere, forsterkere, for-
forsterkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206524 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006417 (220) Inn dato: 2000.06.02

(540)

GALIDA
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 Södertälje, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05

(111) Reg.nr.: 206525 (151) Reg.dato: 2001.01.11

(210) Søk.nr.: 200006702 (220) Inn dato: 2000.06.09

(540)

ASP IN A BOX
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One
Computer Associates Plaza, Islandia, NY, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.02.05
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg. nr. 1848      Reg. dato: 2000.12.14
         Inngitt: 2000.11.22

Innehaver: Arne Strøm,  Postboks 18,
7100 Rissa

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————
Reg. nr. 1849      Reg. dato: 2000.12.20

                           Inngitt: 2000.10.26

Innehaver: Hanne Ødegård,  Stølen,
6494 Vevang

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————
Reg. nr. 1850                             Reg. dato: 2000.12.20

                           Inngitt: 2000.12.11

Innehaver: Kari Grasdal Pedersen,  Karis Boutique,
Nilsavegen 61,  5200 Os

 JOY
Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————

Reg. nr. 1851                             Reg. dato: 2001.01.08
                           Inngitt: 2000.11.29

Innehaver: Juveler Langaard,  Stortingsgt. 22,
0161 Oslo

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————
Reg. nr. 1852                             Reg. dato: 2001.01.08

                           Inngitt: 2000.12.01

Innehaver: Helene Hertzberg Næss,  Romsdalsgt.,
0556 Oslo

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————
Reg. nr. 1853                             Reg. dato: 2001.01.11

                           Inngitt: 2000.11.24

Innehaver: Therese Marie Antonsen,  Odinsvei 36,
1746 Skjeberg

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer.

Kgj. reg. 2001.02.05

———————————————————————
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FORNYET KUNNGJØRING

Denne registreringen ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 45/00, den 6. november 2000. Ved en feil
fra Patentstyrets side ble registreringen kunngjort med feil merke. Dette er å anse som en fornyet kunngjøring med ny
innsigelsesperiode fra 5. februar.

(111) Int. reg. nr.: 732344
(151) Int. reg. dato: 2000.01.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co OHG, 1, Holsteinischer Kamp, D-
22081 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in
the form of bars, particularly consisting of proteins and
also containing carbohydrates.
KL. 30:  Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in
the form of bars, particularly consisting of
carbohydrates and also containing proteins.

Gazette nr.: 10/00
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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.: R454054
(151) Int. reg. dato: 2000.07.02
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.03

(540)

CONA
(730) Innehaver: BBR Holding Ltd, Hertizentrum 2,
CH-6300 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Steel strands, designed especially for
prestressing.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 541112
(151) Int. reg. dato: 1989.07.13
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.04.10

(540)

ALBERTO
(730) Innehaver: Société Freiberger Lebensmittel
GmbH & Co Produktions- und Vertrieb KG,
Zerpenschleuser Ring 1, D-13439 Berlin, DE

(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 dairy products; edible oils and
fats; salad dressings; preserves, instant meals.
KL. 30: Pasta, preparations based on flour and
semolina, pizzas, instant meals, pasta sauces; coffee,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours
and cereal preparations; bread, pastry and
confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; ice for refreshment.
KL. 42: Restaurant, catering and bar services.

Gazette nr.: 10/98
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(111) Int. reg. nr.: 623445
(151) Int. reg. dato: 1994.08.04
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.10

(540)

BROKER
(730) Innehaver: Bekleidungswerk M. Liegle & Co, 24,
Zirkusgasse, A-1020 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, especially suits, blazers and men’s
trousers.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 637116
(151) Int. reg. dato: 1995.04.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.10

(540)

DOMOTECHNICA
(730) Innehaver: KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-
50679 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Organization of fairs and exhibitions;
exhibitors’ consultancy relating to organization;
marketing studies (marketing), advertising and
middleman services for advertisements.
KL. 37:  Mounting and equipping of ready-to-use
exhibition booths.
KL. 41:  Organization of congresses and meetings.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 670346
(151) Int. reg. dato: 1996.12.20

(540)

PAPIERPLUS
(730) Innehaver: Storopack Hans Reichenecker GmbH
+ Co, 1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Stuffing material for packing purposes not
made of rubber or plastics.

Gazette nr.: 6/97

(111) Int. reg. nr.: 677070
(151) Int. reg. dato: 1997.03.27

(540)

KOMET
(730) Innehaver: Komet Präzisionswerkzeuge Robert
Breuning GmbH, 3, Zeppelinstrasse, D-74 354
Besigheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Mechanically operated tools, in particular tools
for machine tools, metal-removing tools with fixed or
exchangeable cutters made of hard cutting materials,
such as drilling tools, boring and hole-enlarging tools,
precision turning tools, reaming tools, counterboring
and deburring tools, turning tools, louvring dies, thread
cutting tools, milling tools; manually and mechanically
adjustable, mechanically operated tools, mechanically
operated face-turning heads, mechanically operated
special-purpose tools and components thereof;
mechanically operated saws; saw blades and saw inserts
made of hard cutting materials for the said saws; tool
mounts and adaptors, in particular spindle attachment
flanges, taper shanks, chucks, extension pieces and
reducers for tools, modular fitting tools having
couplings as interfaces and separating locations for the
manual and mechanical coupling of tools to machine
tool spindles and tools as well as tool components to
one another, devices for manipulating and chucking
workpieces in machine tools, in particular alignment
and chucking fixtures, chucking means and workholding
accessories, as well as modular fixture systems for
manipulating and chucking workpieces and aids; cutting
attachments, throw-away cutting tool tips and turning
tools made of hard cutting materials; toolholders with
fixed or exchangeable cutters, such as throw-away
cutting tool inserts, turning tools, clamping and
mounting inserts and holders, precision turning inserts,
parts therefor, in particular bolts, clamps and screws;
machine tool spindles; drive devices, in particular
actuating drives; tools with and integrated, in particular
electronic measurement system; all the above-
mentioned goods with and without electrical/electronic
components.
KL. 9: Setting gauges, setting devices and setting
machines for setting and aligning tools for the above-
mentioned goods; measuring and evaluation devices;
wired and/or wireless, fixed, moving, in particular
rotating control, power and data transmission devices;
computer programs recorded on data carriers;
computers; all the above-mentioned goods with and
without electrical/electronic components.
KL. 42: Production, rental and maintenance of
programs for data processing; development of system
solutions for the tool sector.

Gazette nr.: 16/97

(300) Prioritet:
DE, 1996.10.23, 396 45 880
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(111) Int. reg. nr.: 683732
(151) Int. reg. dato: 1997.05.23

(540)

(730) Innehaver: Freitag retour Gebr., 219,
Hardstrasse, CH-8005 Zurich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Goods made of semi-processed plastics,
particularly on polyester fabrics coated with polyvinyl
chloride (PVC), not included in other classes.
KL. 18: Suitcases and cases, bags and clutch bags, belt
bags, traveling bags, handbags, shopping bags,
fashionable accessory bags.
KL. 25: Clothing, shoes, headwear.

Gazette nr.: 24/97

(111) Int. reg. nr.: 691616
(151) Int. reg. dato: 1998.03.14

(540)

ORAL CONTROL
(730) Innehaver: WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs
GmbH & Co Produktions KG, 12, Schacht Neu-Cöln,
D-45355 Essen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Toothbrushes, including electric toothbrushes.

Gazette nr.: 9/98

(111) Int. reg. nr.: 692047
(151) Int. reg. dato: 1998.04.22

(540)

YOUR SIXTH SENSE
(730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-
6301 Zug, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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. 14: Precious metals and their alloys as well as
manufactured or herewith plated goods included in this
class; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.
KL. 18: Leather and imitation leather, goods made
thereof included in this class; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery goods.
KL. 21: Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked and semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, china and earthenware
included in this class.
KL. 25: Clothes, shoes, headwear.
KL. 28: Games, toys; gymnastics and sports articles
included in  this class; Christmas tree decorations.

Gazette nr.: 10/98

(300) Prioritet:
CH, 1998.02.24, 450 937
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(111) Int. reg. nr.: 693277
(151) Int. reg. dato: 1998.05.26

(540)

(730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-
6301 Zug, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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. 14: Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards;
printers’ type; printing blocks.
KL. 18: Leather and imitation leather and goods made
thereof included in this class; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles
included in  this class; Christmas tree decorations.

Gazette nr.: 12/98

(300) Prioritet:
CH, 1998.02.26, 4511673

(111) Int. reg. nr.: 697825
(151) Int. reg. dato: 1998.08.24

(540)

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

(730) Innehaver: SAirGroup, 84, Hirschengraben, CH-
8001 Zurich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Banking; leasing.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
CH, 1998.04.20, 454074
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(111) Int. reg. nr.: 704095
(151) Int. reg. dato: 1998.09.17

(540)

(730) Innehaver: Van Baak Horeca Service Holding
BV, Kerkstraat 50-52, NL-1017 GM Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 35: Business middleman services, including
consultancy in the field of purchasing, marketing and
delivery of the products listed in class 25; advice on
business organisation and management; public relations;
advertising (excluding teasing).
KL. 42: Providing of food and drink in restaurants;
services provided by hotels, restaurants and cafés.

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
BX, 1998.08.24, 630555

(111) Int. reg. nr.: 704096
(151) Int. reg. dato: 1998.09.22

(540)

TEASERS
(730) Innehaver: Van Baak Horeca Service Holding
BV, Kerkstraat 50-52, NL-1017 GM Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Clothing, footwear, headgear.
KL. 35: Business middleman services, including
consultancy in the field of purchasing, marketing and
delivery of the products listed in class 25; advice on
business organisation and management; public relations;
advertising (excluding teasing).
KL. 42: Providing of food and drink in restaurants;
services provided by hotels, restaurants and cafés.

Gazette nr.: 25/98

(300) Prioritet:
BX, 1998.09.01, 630556

(111) Int. reg. nr.: 710323
(151) Int. reg. dato: 1999.03.24

(540)

AIRTEC
(730) Innehaver: Air-Tec AG, 40, Industriestrasse, CH-
4455 Zunzgen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Hand-operated hand tools and implements.

Gazette nr.: 8/99

(300) Prioritet:
CH, 1998.11.17, 459835
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(111) Int. reg. nr.: 712508
(151) Int. reg. dato: 1999.01.29

(540)

TARGOS
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, D-70546
Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Key rings; clocks and watches and accessories
thereof.
KL. 24: Blankets made of fur or animal skins.
KL. 25: Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties,
gloves, anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters,
polo shirts, scarfs, belts; shoes; hats, caps.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.06, 398 57 329

(111) Int. reg. nr.: 712568
(151) Int. reg. dato: 1999.02.12

(540)

(730) Innehaver: orto Maquet GmbH & Co KG, 31,
Kehler Strasse, D-76437 Rastatt, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, robots for medical,
especially surgical purposes.
KL. 37: Installation, assembly, maintenance and repair
of surgical and medical devices, apparatus and
appliances.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.11.09, 398 64 586

(111) Int. reg. nr.: 713086
(151) Int. reg. dato: 1999.05.25

(540)

SYNCHRONE
(730) Innehaver: Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin & Cie, 12, Cours
Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Pneumatic tyres for motor vehicles wheels
except two-wheel vehicles.

Gazette nr.: 12/99

(300) Prioritet:
FR, 1998.12.11, 98/764506
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(111) Int. reg. nr.: 715456
(151) Int. reg. dato: 1998.08.20

(540)

(730) Innehaver: Schott Glas, 10 Hattenbergstrasse, D-
55122 Mainz, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Substrates and bases of sintered glass-ceramic,
glass solder, granulate, powder and sintered preforms
for electronic components, special glass in the form of
ultrafine powder for use, for example, in dentistry.
KL. 6: Structural components made of metal.
KL. 7: Mechanical apparatus, instruments and
appliances for plants and products of the electronic,
electro-technical, agricultural, chemical,
pharmaceutical, cosmetic, food, packaging, building
construction, mechanical engineering and automotive
industries; bearings, spacers and structural components
made of special glass and/or glass ceramics for
machines for the processing of metal, wood, plastics,
glass, textiles and leather; machines for the production
and processing of pharmaceutical containers and their
parts and fittings; complete mechanically or manually
or electronically operated processing plants and their
components and parts primarily made of special glass
for process engineering in the chemical, pharmaceutical,
environmental and food industries for distillation,
rectification, extraction, absorption and reaction
purposes, namely pipelines made of special glass, drain
and vent lines made of special glass, fittings for gases
and liquids, vessels made of special glass and stirrers,
chemical and metering pumps, spiral, tube and block
heat exchangers, measuring and controlling apparatus
and instruments, namely thermometers, timers,
couplings and gaskets, framework construction
components, namely framework tubes, tube bases, tube
couplings and sleeves, hinged connectors; porous filter
elements made of sintered glass.
KL. 8: Hand-operated apparatus, instruments and
appliances for plants and products of the electronic,
electro-technical, agricultural, chemical,
pharmaceutical, cosmetic, food, packaging, building
construction, mechanical engineering and automotive
industries.
KL. 9: Safety sight glasses, electrical, electronic,
mechanical and hand-operated apparatus, instruments
and appliances for all kind of laboratories and electrical,
electronic, apparatus, instruments and appliances for
plants and products of the electronic, electro-technical,
agricultural, chemical, pharmaceutical, cosmetic, food,
packaging, building construction, mechanical
engineering and automotive industries; laboratory
apparatus and instruments, namely volumetric glassware
and apparatus, filtration apparatus, interchangeable

glassware, beakers, bottles, round bottom flasks, flat
bottom flasks, erlenmeyer flasks, kjeldahl flasks,
reaction flasks, distillation flasks, petri dishes, dropping
funnels, weighing bottles, pipettes, burettes, measuring
cylinders, mixing cylinders, volumetric flasks, filtering
flasks, filter discs, filter candles, filter crucibles,
adapters, filter funnels, screwfilters, gas washing
bottles, suction tubes, filter tubes, desiccators, flat
flange reaction vessels, stirrer bearings and stirrer
shafts, stopcocks, joint, valves, electrodes for pH, redox,
dissolved oxygen and conductivity measurement, buffer,
electrolytic and auxiliary solutions, measuring
instruments such as pH, O2 and conductivity meters,
capillary viscometers, automatic viscosity measuring
instruments, automatic cleaner for viscometers,
thermostats, distillation apparatus, laboratory heaters,
titration systems, computer-assisted titrating systems,
immersion type and flow type probes; glass
components, bulbs, tubes, screens, funnels, necks,
contrast enhancement filters, glass solder and anode
buttons for TVs and monitors, photo multipliers, flash
and halogen lamps, X-ray and image amplifier tubes;
windows, lenses and filter caps for opto-electronic
components; integrated optics components, namely
sensors and integrated optics chips as light-wave guides
and branches; slab-wave guides, Y-branches, star
couplers, multiplexers and demultiplexers,
interferometers and ring resonators; fibre-optic
apparatus and their components for weighing and
controlling appliances, in particular endoscopes; optical
glass, radiation filters, interference filters, optical
filters, special glass and glass ceramic components for
optical components, lenses, prisms, mirrors for optical
apparatus and instruments, for ophthalmic purposes, for
spectacle lenses, for objectives in cameras, binoculars
and telescopes and optical apparatus, laser glass,
cerenkov glasses, scintillation glasses, radiation
shielding glasses and mirror blanks made of glass-
ceramics; core glasses for light guides and fused optic
components; phosphate and silicate glasses for the
amplification of high energy lasers, filters for
diagnostics and beam control.
KL. 10: Baby bottles, packaging, primary packaging
made of special glass for the pharmaceutical industries,
namely syringe bodies; fibre-optic apparatus and their
components for medical, appliances, in particular
endoscopes.
KL. 11: Special glass fibres, light conducting rods and
cones, flexible image guides, cold light sources and
flexible light guides, laser delivery systems; fibre-optic
components and lighting devices for changeable traffic
signals and guiding systems for packing; headlamp
lenses, for road, rail, maritime and aviation
applications; glass chimneys and globes for fluid gas
lamps, hurricane lamps, high intensity lamps, fishing
lamps, camping lanterns; globes for indoor and outdoor
lamps; lighting systems, globes, protecting and
diffusing panels for studio lights, spotlights and other
high power lamps; cover panels for solaria; glass-
ceramic cooktop panels.
KL. 12: Cab glazing, sun-shielding roofs, rear view
mirrors, protection covers for road, rail, maritime and
aviation applications.
KL. 17: Structural components made of plastics and/or
special glass in the form of powder, granulate or



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.02.05 - nr 6

63

sintered preforms for hermetic sealing of display
housings, diodes, ceramic housings for integrated
circuits, for the passivation of semi-conductors, for
soldering glass to glass, glass to ceramics, or glass to
metal, especially for ceramic glazing for buildings;
hermetic, highly insulated glass-to-metal seals, namely
for transistors, diodes, quartz oscillators, hydrid circuits,
reactor safety containers, sensors and lithium batteries.
KL. 19: Raw, worked, machined and formed glass and
glass-ceramic, namely glass-ceramic, normal and
special glass as flat glass, hollow glass, glass tubes,
glass rods, glass fibers, glass powder, glass granulate,
sintered glass, glass panels and glass plates for building
construction purposes; special glass for building
purposes, namely solar reflective glass and spandrel
panels for exterior facades, non reflective glass for store
display windows, fire-resistant glass and isolating glass
for interior and exterior glazing; transparent insulation
elements made of glass, elements made of glass for
solar technical purposes; cast glass panels for
architectural purposes, chimney systems consisting of
chimney linings, exhaust pipes and condensate removal
pipes made of special glass.
KL. 21: Raw, worked, machined and formed glass and
glass-ceramic, namely glass-ceramic, normal and
special glass as flat glass, hollow glass, glass tubes,
glass rods, glass fibers, glass powder, glass granulate,
sintered glass, glass panels and glass plates for optical,
opto-electric, electro-technical, electronic, electrical,
chemical, physical, biological, agricultural,
pharmaceutical, cosmetic, medical, scientific, technical,
precision engineering, ornamental, household and tubes,
piping, drains and vent lines, all the aforementioned
goods made of special glass; structural and functional
glass components, vessels made of special glass, glass
and glass ceramic products for household and kitchen,
glassware for cooking, baking and serving; glass or
glass ceramic components for kitchen apparatus, for
example for cookers, baking ovens, fireplaces,
refrigerators, microware ovens, food processors, coffee
machines, cooking and water heating apparatus; crystal
glassware, vases, bowls, candlesticks and other
decorative glass products; glass components for
furniture, shower cabins and decorative mirrors; glass
packaging, primary packaging made of special glass for
the pharmaceutical and cosmetic industries, namely
flasks, dripping pipettes, ampoules, vials for perfume
samples, special glass for capacitors, resistors, fuses,
special lamps, integrated circuits; special glass in the
form of precision cut tubes for hermetic seals, namely
reed switches, diodes, capacitors, resistors, fuses,
special lamps; coloured glass and special glass for
decorative/ornamental and artistic purposes.

Gazette nr.: 14/99

(111) Int. reg. nr.: 715545
(151) Int. reg. dato: 1999.04.27

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial services; real estate affairs.
KL. 37:  Construction; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication.
KL. 39:  Transport; storage of goods.

Gazette nr.: 15/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.10.29, 398 62 407.0/37
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(111) Int. reg. nr.: 716155
(151) Int. reg. dato: 1999.06.10

(540)

INNER CITY
(730) Innehaver: IDT Music BV, 107, Produktieweg,
NL-1521 NJ Wormerveer, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric apparatus and instruments, not included
in other classes; 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; data
processing equipment.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; 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; magazines and other periodicals.
KL. 41:  Education, teaching, entertainment, courses
and seminars, singing lessons, dancing lessons, musical
instruction, school radio and television programs, sport
instruction, production of films; rental of films; theatre
productions; organization of shows (impresario
services); performance of music and entertainment
programs, also through radio and television;
organization of sports and cultural events; lending and
distribution of books and magazines; publication and
publishing of books, newspapers and magazines.

Gazette nr.: 15/99

(111) Int. reg. nr.: 719367
(151) Int. reg. dato: 1999.09.09

(540)

(730) Innehaver: Kansas Wenaas A/S, Postboks 520,
DK-5220 Odense SØ, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 20/99

(300) Prioritet:
DK, 1999.07.16, VA 1999 02972

(111) Int. reg. nr.: 722020
(151) Int. reg. dato: 1999.10.28

(540)

ZON
(730) Innehaver: Antula Healthcare AB, Odengatan
106, S-113 22 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
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. 5:  Pharmaceutical preparations for external use.

Gazette nr.: 23/99
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(111) Int. reg. nr.: 724051
(151) Int. reg. dato: 1999.10.22

(540)

VEGA
(730) Innehaver: Vega Grieshaber KG, D-77709
Wolfach, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Measuring, controlling, regulating, signaling,
checking and recording devices, apparatus and
instruments and related software (included in this class),
including physics, electrical, electronic,
electromagnetic, electromechanical, optical, acoustic,
particle radiation, ultrasound, hydrostatic and
mechanical apparatus for measuring, controlling,
regulating and checking, in particular for determining
and monitoring of process pressures and for determining
ad monitoring the filling level of containers as well as
related computer programs; capacitive, hydrostatic,
pulse echo, optical light and laser, electromechanical,
particle radiation, vibration, conductivity and
microwave instruments and apparatus for measuring a
given filling level, as well as associated evaluation,
display and protection devices, instruments and
apparatus, parts of such devices, apparatus and
instruments; computer programs for operating said
devices, apparatus and instruments (all the aforesaid
goods included in this class); computer programs for
medical, dental and veterinary devices, instruments and
apparatus, as well as for electric and electronic
diagnostic and therapeutic apparatus.
KL. 10:  Medical, dental and veterinary devices,
instruments and apparatus, electric and electronic
diagnostic and therapeutic apparatus; associated electric
and electronic data input, evaluation, transmission,
processing, displaying, controlling and regulating units,
including resistance measuring and display apparatus
and frequency generators for use in electric acupuncture
as well as associated attachments, namely power cables
and connections, electrodes, test stylets, sensor stylets,
ampoule analysis kits, test ampoule holders of wood,
plastics or metal, male connectors and multiple
connectors for test ampoule holders, magnetic belts,
head masks, irradiators used in light (optical)
acupuncture, including cold-light halogen lamps and
their attachments, namely glass fiber optic cables,
including plastic or metal sheath type, focusing
components for fiber optic cables, stands, holders,
adapters, Kirlian electrographic apparatus, hyperthermia
irradiators, magnetic field therapeutic apparatus;
devices for rapid testing of pharmaceutical preparations,
parts of the aforesaid goods (included in this class).

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.07.08, 399 39 753.1/10

(111) Int. reg. nr.: 725565
(151) Int. reg. dato: 1999.12.17

(540)

SNAPJACKS
(730) Innehaver: Burton’s Gold Medal Biscuits Ltd,
Weston Centre, Bowater House 68, Knightsbridge,
London SW1X 7LQ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Biscuits (other than biscuits for animals).

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: 726072
(151) Int. reg. dato: 1999.12.22

(540)

WOODSTOCK
(730) Innehaver: Tarkett Sommer SA, 2, rue de
l’Egalité, F-92000 Nanterre, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Semi-worked wood, veneer wood, wood for
moulding or laminating, laminated wood veneers for
floor covering.
KL. 27:  Rugs, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings (other than floor tiles and floor paints).

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.07.05, 99 801005
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(111) Int. reg. nr.: 726933
(151) Int. reg. dato: 2000.01.13

(540)

QUICK SHIFT
(730) Innehaver: Lika Produkter AB, Box 4229 Högen,
S-820 70 Bergsjö, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Strips of metal.
KL. 20:  Non metal advertising strips for license plate
supports.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.07.20, 99-05323

(111) Int. reg. nr.: 727906
(151) Int. reg. dato: 1999.10.01

(540)

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

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

(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. 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 metal; locksmith’s work, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
metal, included in this class; ores.
KL. 7:  Metal, wood and plastics working machines;
machines for the automobile industry and automobile
trade; packing machines; machine tools; parts of all the
aforesaid machines; motors and engines (except for land
vehicles) and their parts of all kinds; machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
manually operated tools; manually operated instruments
for the construction of machines, apparatuses and
vehicles and for construction engineering; jacks.
KL. 8:  Cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; electrical apparatus
and instruments (included in this class); electric cigar
and cigarette lighters for automobiles; electrically
heated clothing; clothing for protection against fire and
accidents, including shoes, boots, protective helmets,
protective glasses, sunglasses; 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; data processing
programs and computer software (included in this
class), data carriers of all types equipped with
programs; fire extinguishing apparatus; warning signs,
intercoms.
KL. 11:  Installations for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; warning lights.
KL. 12:  Vehicles and parts thereof; motors and engines
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for land vehicles; couplings and transmission
components for land vehicles; automobile accessories,
namely tow bars, trailer hitches; anti-burglar and anti-
theft security devices, bicycle holders and bicycle lifts,
roof racks, anti-skid, chains, straps and clamps, head
rests, air pumps, mudguards, safety belts and air bags,
safety seats for children, ski carriers, sun visors, screens
and blinds, surfboard holders, tanks, wind deflectors,
decorative trimming and stripes, luggage trunks;
motorcycle accessories, namely anti-theft devices,
repair kits for inner tubes, baggage containers, suitcase
and baggage carriers, air pumps, saddle bags, roll bars,
tank rucksacks and bags, coverings; apparatus for
locomotion by land, air or water.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; key-rings.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), including badges,
transfer-pictures, stickers, labels; adhesive plastic foils
for decorative purposes; printed matter; data processing
programs and computer software in the form of printed
material; handbooks, instruction and user manuals in the
form of printed material and all other types of printed
material accompanying data processing programs and
computer software, documentation of computer
programs in the form of printed material; 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 (included in
this class); playing cards; printers’ type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and articles
made from these materials (included in this class);
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; articles
(included in this class) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or plastics, including
tanks, all of plastics.
KL. 21:  Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metals, or coated
therewith); combs and sponges; brushes (other than
paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-
worked glass (excluding glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).
KL. 24:  Textiles and textile goods (included in this
class), bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles; sew-on
badges, badges with safety pin, buttonhole badges, belt
clasps; artificial flowers; badges.
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting; linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for
Christmas trees.

KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; lighters, matches.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
banking; leasing; real estate affairs; leasing of computer
software.
KL. 37:  Building construction; repair and maintenance
of vehicles, engines and motors, and parts thereof;
cleaning of motor vehicles; installation services.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 41:  Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
legal services; economic and industrial research;
development of computer programs; rental of computer
software; laboratory services, material testing.

Gazette nr.: 4/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.02, 399 31 673.6/12
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(111) Int. reg. nr.: 728032
(151) Int. reg. dato: 1999.12.09

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Herold Business Data AG, 105,
Guntramsdorfer Strasse, A-2340 Mödling, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data media, particularly compact discs,
magnetic tapes, magnetic discs, diskettes, software in
the form of programs, data packages, data banks and
electronic publications, software for multimedia
applications.
KL. 16:  Manuals, printed lists, documentation on the
programs.
KL. 35:  Elaboration of data packages and data banks.
KL. 42:  Design and development of computer
programs, multimedia programs and electronic
publications; providing access time to data centres.

Gazette nr.: 5/00

(111) Int. reg. nr.: 728755
(151) Int. reg. dato: 2000.02.14

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Melia OY, Raisionkaari 55, SF-21200
Raisio, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Macaroni and pasta products made according
to Italian recipe.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 728874
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

(730) Innehaver: Sonera OYj, Teollisuuskatu 15, SF-
00510 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in
telecommunications and data transmission; 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, video
or images; remote surveillance and control apparatus
and instruments; code and magnetic cards; computers,
automatic data processing equipment, computer
memories, keyboards, computer peripheral equipment,
printers, computer programs, software, data and
recording equipment; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
fire-extinguishing apparatus.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 41:  Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Services related to scientific and professional
consulting, technical and engineering specialist,
consulting, testing and laboratory services; research and
development services, design and inspection services;
control, surveillance, location, transit control, security
and transit surveillance services, all services related to
communication networks and systems, computer
programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases,
sound and image processing, message processing,
electronic data links, alarm and security networks and
systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control,
administration and analysis of computer and
telecommunication systems and networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance
services; rental of computers, computer programs and

automatic data processing bases; providing access time
to data bases and global communication networks.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.08.19, T199902585

(111) Int. reg. nr.: 729297
(151) Int. reg. dato: 2000.01.04

(540)

INTERXION
(730) Innehaver: InterXion Holding BV,
Gyroscoopweg 60, NL-1042 AC Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Market canvassing, marketing research and
marketing studies; commercial information agencies;
trade information; advertising and sales promotion;
commercial management consultancy; administrative
services rendered in the field of the provision of
telecommunications media with the intention to
establish business contacts between suppliers and
customers in the commercial market; provision of
advertising space by electronic means and global
information networks; database services containing
business information for the promotion of information
exchange; invoicing; commercial intermediary services
in trading (also via Internet) of telephone minutes (call
minutes) on communication networks.
KL. 38:  Telecommunications; electronic data
transmission; transmission of messages from one party
to another; provision of access and connections to
electronic communication networks, including
worldwide information networks; rental of
telecommunications network hardware and
telecommunication connections.
KL. 42:  Automation services; programming for
electronic data processing; consultancy with respect to
the choice, application and use of computer hardware
and software; rental of data processing equipment;
rental of temporary rooms.

Gazette nr.: 6/00
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(111) Int. reg. nr.: 729476
(151) Int. reg. dato: 2000.01.12

(540)

SEFAR SCREENPLATE
(730) Innehaver: Sefar AG, Moosstrasse 2, CH-8803
Rüschlikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Silk-screen printing plates (light-sensitive).
KL. 24: Fabrics used in engineering.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.22, 468410

(111) Int. reg. nr.: 729478
(151) Int. reg. dato: 2000.02.29

(540)

WEB CLARINET
(730) Innehaver: Catalogo Electronico de Produtos -
Base de Dados SA, Rua Rodrigo Rebelo 16, 1400-318
Lisboa, PT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programs.
KL. 42:  Computer programming.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
PT, 1999.10.13, 340 382

(111) Int. reg. nr.: 729485
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

EC2USE
(730) Innehaver: Infocom-Informationstechnik GmbH,
27, Eisenhowerstrasse, A-4600 Wels, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software for computers, operating systems for
computers, compact discs, CD-Roms, computers and
parts of it.
KL. 35:  Consulting, organisation, projecting in the
field of automatic data processing and information
technology.
KL. 41:  Training in the field of automatic data
processing and information technology.
KL. 42:  Programming of computers.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.09.16, AM 5892/99

(111) Int. reg. nr.: 729489
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(540)

(730) Innehaver: Deutsche Bank AG, 12,
Taunusanlage, D-60325 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Services concerning the management and
operation of industrial, trading and service companies,
namely, advice on the planning, organization and
management of these companies as well as with regard
to questions concerning operations and personnel;
management consulting.
KL. 36:  Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and
ownership rights of third parties with regard to the
management of assets, investments and interests held in
companies.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.02, 399 61 232.7/36
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(111) Int. reg. nr.: 729491
(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:  Lime lemonade, in particular on the basis of
natural mineral water.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.04, 399 54 522.0/32

(111) Int. reg. nr.: 729492
(151) Int. reg. dato: 2000.02.28

(540)

CONSLINE
(730) Innehaver: Heinz van Deelen, 8, Adelheidstrasse,
D-80798 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 729493
(151) Int. reg. dato: 2000.02.07

(540)

CLA CREME
(730) Innehaver: Regina Cosmetic AB, Olofsdalsvägen
27, S-302 41 Halmstad, SE

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

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.01.21, V-ANS 00-00510

(111) Int. reg. nr.: 729520
(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:  Fruit drink on the basis of natural mineral
water, in particular grape juice with apple/cassis flavour
in natural mineral water.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.06, 399 54 644.8/32
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(111) Int. reg. nr.: 729868
(151) Int. reg. dato: 2000.02.23

(540)

CULINESSE
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies,
jams; 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.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.01, 657957

(111) Int. reg. nr.: 730011
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15

(540)

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

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

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.03, 469594

(111) Int. reg. nr.: 730057
(151) Int. reg. dato: 2000.02.16

(540)

GLOBALCAST
GLOBALNET

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Radio, data and telecommunication devices, as
well as parts and components to these kinds of goods;
registered computer programs; computer, information
and telecommunication information systems.
KL. 38:  Telecommunication and data communication,
also on-line and global network communication;
computer aided transmission of messages and pictures;
electronic mail; satellite transmission.
KL. 42:  Computer programming; retrieval of computer
information; leasing of access time to databases.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.01, 99-06129

(111) Int. reg. nr.: 730058
(151) Int. reg. dato: 2000.02.16

(540)

GLOBALCAST
INTERNETWORKING

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Radio, data and telecommunication devices, as
well as parts and components to these kinds of goods;
registered computer programs; computer, information
and telecommunication information systems.
KL. 38:  Telecommunication and data communication,
also on-line and global network communications;
computer aided transmission of messages and pictures;
electronic mail; satellite transmission.
KL. 42:  Computer programming; retrieval of computer
information; leasing of access time to databases.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.01, 99-06125
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(111) Int. reg. nr.: 730071
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

ADVAPOOL
(730) Innehaver: Iproco Gent(B) Zweigniederlassung
Neuenhof, Ringstrasse 18, CH-5432 Neuenhof, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; computers.
KL. 42:  Engineering work; computer programming;
updating of computer software; recovery of computer
data; computer software design; computer systems
analysis; consultancy in the field of computer hardware.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.09.27, 469347

(111) Int. reg. nr.: 730076
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

PLANILAQUE
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Glass and glazings for construction; lacquered
or coloured glass for construction.
KL. 21:  Glass and glazings for decoration; lacquered or
coloured glass for decoration.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730077
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

OPALIT
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Glass and glazings for construction; enamelled
glass for construction.
KL. 20:  Mirrors, enamelled glass presenting a frosted
aspect.
KL. 21:  Glass and glazings for decoration, enamelled
glass for decoration.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730078
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

SECURIT CONTACT
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Security glass for construction; blocks for
floors made of security glass.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730079
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

STARELIO
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Unworked or semi-worked building glass and
plate glass; products made of glass for construction;
insulation glazings; solar control glazings.
KL. 21:  Glass for decoration; enamelled glass, silk-
screen printed glass; glass for vehicle windows.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730326
(151) Int. reg. dato: 2000.02.26

(540)

ANGELIQ
(730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D-
13353 Berlin, DE

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

Gazette nr.: 7/00
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(111) Int. reg. nr.: 730327
(151) Int. reg. dato: 2000.02.26

(540)

ALLURENE
(730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D-
13353 Berlin, DE

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

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730786
(151) Int. reg. dato: 2000.02.18

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Rail vehicles and parts thereof (included in
this class).
KL. 36:  Leasing of rail vehicles.
KL. 39:  Renting and letting of rail vehicles.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.01, 399 75 601.9/12

(111) Int. reg. nr.: 730847
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24

(540)

PROVASTOR
(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.14, 99 817 298

(111) Int. reg. nr.: 730849
(151) Int. reg. dato: 1999.10.15

(540)

(730) Innehaver: More & More Textil Vertriebs
GmbH, 3, Emslanderstrasse, D-82319 Starnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, soaps.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods
made of precious metals or coated therewith (included
in this class); jewellery; precious stones, horological
and chronometric instruments.
KL. 16:  Stationery, especially ball-point pens, pens,
pencils.
KL. 18:  Articles made of leather and imitations of
leather (contained in this class), especially bags and
other receptacles not adjusted to the objects to be stored
therein, as well as small leather articles, especially
purses, wallets, key wallets (leatherware); travelling
cases and suitcases.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.16, 399 21 904.8/25

(111) Int. reg. nr.: 730853
(151) Int. reg. dato: 2000.02.23

(540)

CLEAR THE WAY
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau
de cologne, eau de toilette, cosmetic body care products,
in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving
gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder, for toilet use; cosmetic products for the
bath and shower; hair lotions; dentifrices; products for
mouth care, for non-medical use; antiperspirants and
deodorants for personal use; toiletries.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.28, 658756
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(111) Int. reg. nr.: 730947
(151) Int. reg. dato: 2000.02.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gruner + Jahr AG & Co, Am
Vossbarg, D-25524 Itzehoe, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, data processing equipment and
computers (hardware and software).
KL. 16:  Printed matter; photographs.
KL. 35:  Services of a computer data base, namely
collecting, preparing, putting into archives,
accumulation and retrieving of data.
KL. 38:  Telecommunications; services of a computer
data base, namely collecting, preparing, putting into
archives, accumulation and retrieving of news.
KL. 41:  Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
KL. 42:  Development of programs for data processing,
including programs connected to data carriers or data
networks, online information services.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: 730949
(151) Int. reg. dato: 2000.03.24

(540)

(730) Innehaver: Interxion Holding NV, 60
Gyroscoopweg, NL-1042 AC Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Marketing, marketing research and marketing
analyses; trade information; advertising and promotion;
commercial consultancy; administrative services to
establish business contacts (by means of
telecommunication media) between suppliers and
customers in the commercial market; provision of
advertising space by electronic means and global
information networks; database services containing
business information for the promotion of information
exchange.
KL. 38:  Telecommunications; electronic data
transmission; services relating to the transmission of
messages from one person to another; provision of
telecommunication resources using electronic networks,
such as global information networks and other
networks; rental of telecommunications network
hardware and telecommunication connections.
KL. 42:  Automatization services; programming for
electronic data processing; consultation for the choice,
application and use of computer hardware and software;
rental of data processing equipment.

Gazette nr.: 08/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.10, 657551
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(111) Int. reg. nr.: 730978
(151) Int. reg. dato: 2000.03.29

(540)

STOP AGE
(730) Innehaver: S A M Biotherm, Immeuble le
Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000
Monaco, MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts, toilet soaps; body deodorants, cosmetic
products, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils; make-up products; shampoos;
gels, hair styling and care gels, sprays, mousses and
balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils;
dentifrices.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
MC, 1999.10.14, 99.20954

(111) Int. reg. nr.: 730993
(151) Int. reg. dato: 2000.03.29

(540)

DRAINE’UP LIFTEUR
(730) Innehaver: S A M Biotherm, Immeuble le
Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000
Monaco, MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts, toilet soaps; body deodorants, cosmetic
products, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils; make-up products; shampoos;
gels, hair styling and care gels, sprays, mousses and
balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils;
dentifrices.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
MC, 1999.10.28, 99.20995

(111) Int. reg. nr.: 731420
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

E TIRE
(730) Innehaver: Compagnie Generale des
Etablissements Michelin - Michelin &  Cie, 12 Cours
Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Technical assistance (repair work) and/or
maintenance (servicing) with relation to devices for
monitoring and/or operating tyres and/or vehicle ground
bases, to devices for measuring the working parameters
of tyres and/or vehicle ground bases, to devices for
using and/or processing parameters relating to tyres and/
or vehicle ground bases, to detectors of tyre working
parameters; technical assistance (repair work) and/or
maintenance (servicing) with relation to tyres, safety
supports inside tyres, inner tubes and/or tyre treads, to
vehicle ground bases and their components, to axles,
suspensions, hubs, wheel carriers, to springs, shock
absorbers, to elastic filtering units.
KL. 42:  Technical assistance (advice) and/or
maintenance (technical upgrading) with relation to
devices for monitoring and/or operating tyres and/or
vehicle ground bases, devices for measuring the
working parameters of tyres and/or vehicle ground
bases, to devices for using and/or processing parameters
relating to tyres and/or vehicle ground bases, to
detectors of tyre working parameters; technical
assistance (advice) and/or maintenance (technical
upgrading) with relation to tyres, safety supports inside
tyres, inner tubes and/or tyre treads, to vehicle ground
bases and their components, to axles, suspensions, hubs,
wheel carriers, springs, shock absorbers, to elastic
filtering units.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.09.09, 99/812070
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(111) Int. reg. nr.: 731541
(151) Int. reg. dato: 2000.04.06

(540)

(730) Innehaver: H P Bulmer Ltd, The Cider Mills,
Plough Lane, Hereford, HR4 0LE, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers); cider;
perry.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.10.06, 2210561

(111) Int. reg. nr.: 731578
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

FLAMIPAX
(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.14, 99817295

(111) Int. reg. nr.: 731579
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

IRPAX
(730) Innehaver: Biofarma, 22, rue Garnier, F-92200
Neuilly-sur-Seine, FR

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

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.14, 99817296

(111) Int. reg. nr.: 731585
(151) Int. reg. dato: 2000.03.01

(540)

(730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH-
6301 Zug, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof included in this class; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headwear.
KL. 28:  Games, toys, gymnastics and sports articles
included in this class; Christmas tree decorations.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.10.15, 470038
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(111) Int. reg. nr.: 731587
(151) Int. reg. dato: 2000.02.28

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Polarn O. Pyret AB, Box 27836, S-
115 93 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Detergents, soaps, oils for cleaning purposes,
hair lotions, dentifrices.
KL. 16:  Printed matter, stationery, instructional and
teaching material (except apparatus).
KL. 20:  Furniture for children.
KL. 24:  Bed clothes, textiles.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Parlor games and toys, gymnastic and sporting
articles (not included in other classes).
KL. 35:  Management and customer information about
sale of detergents, soaps, oils for cleaning purposes, hair
lotions, dentifrices, printed matter, stationery,
instructional and teaching material (except apparatus),
bed clothes, textiles, clothing, footwear, headgear,
parlor games and toys, gymnastic and sporting articles
(not included in other classes).
KL. 36:  Consultation in monetary affairs and
insurances.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.02.21, 00-01342

(111) Int. reg. nr.: 731596
(151) Int. reg. dato: 2000.02.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.10, 658740

(111) Int. reg. nr.: 731598
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

DIGESTIL
(730) Innehaver: Jean-Noël Tilman, 4, avenue de
Tabora, B-5000 Namur, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products made with plants, used
for facilitating digestion, particularly in the form of
tablets for sucking.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.30, 658096
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(111) Int. reg. nr.: 731600
(151) Int. reg. dato: 2000.03.03

(540)

(730) Innehaver: Harinck NV, Heirweg 95, B-8710
Wielsbeke, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed artificial resins, preparations for
metal tempering.
KL. 2:  Paints, lacquers; antirust preparations;
dyestuffs; metal sheets.
KL. 6:  Common metals and their alloys; building
materials of metal; ironmongery, small items of metal
hardware.
KL. 40:  Metal surface treatment, hardening and
finishing.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 731601
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Stars and Bars SAM, 6, Quai Antoine
1er, 98000 Monaco (Principaute de Monaco), MC

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter; paper stationery; playing cards.
KL. 25:  Clothing, footwear, headwear.
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. 33:  Alcoholic beverages.
KL. 35:  Advertising and promotional activities;
merchandising activities for advertising, promotional
and commercial purposes.
KL. 41:  Entertainment.
KL. 42:  Restaurant and bar service activities.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.22, 0953287
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(111) Int. reg. nr.: 731602
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

(730) Innehaver: Thuasne, BP 243, F-92307 Levallois-
Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and
teeth; suture materials; orthopedic articles, corrective,
support and shock-dampening articles namely knee
guards, ankle guards, elbow guards, wrist pads, arm
guards, shin guards, belts, neck collars.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.21, 99 818 997

(111) Int. reg. nr.: 731603
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(540)

(730) Innehaver: Thuasne, BP 243, F-92307 Levallois-
Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and
teeth; suture materials; orthopedic articles, corrective,
support and shock-dampening articles namely knee
guards, ankle guards, elbow guards, wrist pads, arm
guards, shin guards, belts, neck collars.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.21, 99 818 998

(111) Int. reg. nr.: 731820
(151) Int. reg. dato: 2000.01.18

(540)

(730) Innehaver: Freitag Electronic GmbH, 9-11,
Arndtstrasse, D-24610 Trappenkamp, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric and electronic apparatus, appliances
and instruments (included in this class); hands-free
systems for mobile phones, microphones, loudspeakers,
headphones, earphones, headsets, amplifiers, receivers,
electrical adapters, contact cables and connecting
cables, signal systems for mobile phones, alarm
systems, electric accumulators and charging apparatus,
pockets for mobile phones and portable electric
apparatus, appliances and instruments (included in this
class).

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.07, 399 62 154.7/09
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(111) Int. reg. nr.: 731841
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

HALI-Z
(730) Innehaver: Jemo-Pharm Holding ApS, Hasselvej
1, DK-4780 Stege, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Dentifrices, including mouth washes (not for
medical purposes) and toothpaste.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use, including preparations for the
treatment of the skin and mucous membranes, lozenges,
chewing gum, mouth washes and toothpaste, all for
medical purposes including such for the treatment of
bad breath.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 732215
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

CLIMAPLUS
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17:  Insulating materials.
KL. 19:  Insulating glass and glazings, multiple layers
glass and glazings, glass and glazings with a reflective
coating, insulating windows, insulating window
elements.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 732482
(151) Int. reg. dato: 2000.03.10

(540)

(730) Innehaver: Wanxiang Group Corp (Wanxiang
Jiutan Gongsi), Ningwei Town, Xiaoshan City, 311215
Zhejiang Province, CN

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Harvesting machines; fodder presses; electric
saws; papermaking machines; offset presses; knitting
machines; dyeing machines; tea-making machines; food
preparation machines, electromechanical; aerated water
making apparatus; tobacco processing machines;
leather-working machines; sewing machines; machines
and apparatus for bicycles industry; machines and
apparatus for ceramic industry; engraving machines;
battery-making machines; machines for knitting straw
mats; machines for making enamel; machines for
making lamp bulbs; packing machines; briquet-making
machines; vegetable cutters; washing machines;
pelletizing machines; plastic injection moulding
machines; bottle-making machines; synthesizing towers;
machines for paint-processing; drilling machines;
rolling machines; petrochemical apparatus; excavators;
lifting apparatus; hydraulic presses; foundry machines;
steam engines; internal combustion engines; hydraulic
turbines; machines for making drawing pins; button-
making machines; lathes (machine tools); hand-held
tools, electric; semiconducting equipments; equipments
for processing spectacle lenses; oxygen and fluorine
generators; spray machines for paint; direction
couplings; compressors (machines); cardan joints;
bearings (parts of machines); balls; welding machines,
electric; vehicle washing installations; all the above
mentioned goods are included in this class.
KL. 12:  Axles; motorcycles; bicycles; vehicles for
children; automobile tyres; aeronautical apparatus,
machines and appliances; boats.

Gazette nr.: 10/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.02.05 - nr 6

82

(111) Int. reg. nr.: 733491
(151) Int. reg. dato: 2000.03.23

(540)

ROCHE DIAGNOSTICS
(730) Innehaver: Roche Diagnostic GmbH, 116,
Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Biological substances and chemicals used in
industry and for scientific and research purposes.
KL. 5:  Sanitary preparations; biological substances and
chemicals used for medical scientific and medical
research purposes; dietetic substances adapted for
medical use, in-vitro diagnostics for medical purposes.
KL. 9:  Scientific apparatus and instruments for
laboratory use; computers, data processing equipment
and installations and parts therefor, software programs.
KL. 10:  Surgical and medical apparatus and
implements, apparatus for the conducting and
evaluation of diagnostic examinations for medical
purposes.
KL. 16:  Teaching and instruction material for research
and on health, medical and technical laboratory matters;
data files.
KL. 35:  Organisational and professional business
consultancy; data rental and maintenance.
KL. 41:  Tuition in the field of scientific, medical and
technical laboratory matters and for research.
KL. 42:  Consultancy for health, medical, scientific,
technical laboratory and research purposes; services in
the field of medicine, health care and data processing;
laboratories and health centres; medical care.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.14, 300 02 894.6/05

(111) Int. reg. nr.: 733675
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations, medical
diagnostic preparations.
KL. 10:  Medical apparatus and instruments.
KL. 42:  Services relating to the healthcare field.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 734439
(151) Int. reg. dato: 2000.04.26

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: AS Onistar, Viljandi Road 22B,
11217 Tallinn, EE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Vodka.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734440
(151) Int. reg. dato: 2000.04.26

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: AS Onistar, Viljandi Road 22B,
11217 Tallinn, EE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Vodka.

Gazette nr.: 12/00
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(111) Int. reg. nr.: 734815
(151) Int. reg. dato: 1998.07.24

(540)

(730) Innehaver: APP Group as, Na Strzi 63, 140 62
Praha 4, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Consultancy concerning computer technology,
development of informatory and control systems with
reference to the introduction of computer technology,
development and updating of software, computer
programming.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
CZ, 1998.01.27, 129523

(111) Int. reg. nr.: 734989
(151) Int. reg. dato: 2000.03.28

(540)

FRANK BRADY’S
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Edible oils and fats; mixtures containing fat
for making bread, pastries, confectionery and flours and
preparations made from these products; cooked meals
and snacks not included in other classes.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, bread rolls,
sourdough bread, raisin-filled bread rolls, dough and
products made of dough, such as croissants, muffins,
fritters (called donuts), fruit cakes, chocolate biscuits
with walnuts, edible decorations for fruit cakes, biscuits,
ginger bread, small cakes; ingredients for making the
aforesaid goods, not included in other classes.
KL. 42:  Restaurant services (food services); foodstuff
and beverage preparation; rental of vending machines.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.20, 659956

(111) Int. reg. nr.: 734998
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

LOGOLEUM
(730) Innehaver: Dunlop Tech GmbH, 77, Birkenhainer
Strasse, D-63450 Hanau, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Unprocessed artificial resins and unprocessed
plastics; adhesives for industrial purposes.
KL. 27:  Carpets, door mats, mats, linoleum and other
floor coverings.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.28, 399 67 704.6/01
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(111) Int. reg. nr.: 735006
(151) Int. reg. dato: 1999.10.20

(540)

ESIM
(730) Innehaver: Setec OY, Pl 31, SF-01741 Vantaa, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers and peripheral devices thereto; data
processing apparatus, computer operating programs
(recorded), data carriers and data recorders; smart cards;
holograms, high security foil having silver coloured
diffraction images (kinegram); cards for electronic
identification; micro chip-based magnetic and optical
cards, such as, pay cards, phone cards, bank cards and
credit cards, supervision cards, identification cards,
control cards and identity cards as well as readers of the
aforementioned; alarm devices and data security
devices; management and operating systems (computer
software) related to the aforementioned goods.
KL. 36:  Financial services, financial analysis, financial
clearing; credit and debit card services, issuance of
credit and debit cards; electronic funds transfer.
KL. 37:  Maintenance services related to Internet and
other network systems.
KL. 38:  Telephone and Internet telecommunication
services; services related to telecommunication of
information and computer programs; electronic mail
services; telecommunication connection services to
computer data bases as well as to the Internet and to
other network systems; connection services related to
Internet and other network systems.
KL. 42:  Computer programming; design, updating and
rental of computer software; data security programming
for data nets; rental of computers and leasing access
time to computer data bases; data technical services,
namely identification and registration of smart cards,
pay cards, credit cards, bank cards and identification
cards, design of these cards as well as design of
management and operating systems related to these and
consultancy related to this; services related to electronic
identification.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FI, 1999.09.24, T199903035

(111) Int. reg. nr.: 735018
(151) Int. reg. dato: 2000.05.19

(540)

RESIPLASTIC
(730) Innehaver: Laboratoires Pharmaceutiques
Dentoria, 22, avenue Galilee, F-92350 Le Plessis
Robinson, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dental products, namely dental cement.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.02, 99 828 612

(111) Int. reg. nr.: 735025
(151) Int. reg. dato: 2000.04.04

(540)

(730) Innehaver: Universal Electronics BV, 92,
Javastraat, NL-7512 ZK Enschede, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for the 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 and data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus; aerials;
amplifiers; keyboards for computers; joysticks and
remote control apparatus.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.05, 661507
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(111) Int. reg. nr.: 735026
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

DEXDOMITOR
(730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF-02200
Esbo, FI

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

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735228
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Decolam SA, 97A, Boulevard
Industriel, B-7700 Mouscron, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Floors, floor boards, laminated floors and
strips oflaminated floors.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.02, 661631

(111) Int. reg. nr.: 735250
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Aspiro AB, Box 118, S-211 21
Malmö, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; business
information; office functions; compilation,
systemization and processing of computerized
information.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Information services regarding research,
fashion, medical matters, surveillance, beauty care,
health care, restaurants, weather, news, politics;
computer programming; design, upgrading and service
of computer software, design of web pages; leasing of
access time to databases; computer system analysis.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.14, 00-03153

(111) Int. reg. nr.: 735255
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

DAMGAARD XAL
(730) Innehaver: Damgaard Development A/S,
Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Pre-recorded computer programmes.

Gazette nr.: 13/00
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(111) Int. reg. nr.: 735263
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

CHATEAU TALBOT
(730) Innehaver: Chateau Talbot SA, Château Talbot,
F-33250 Saint Julien Beychevelle, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Appellation d’origine contrôlée wines from the
wine-growing estate called Château Talbot.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.08, 99 827 747

(111) Int. reg. nr.: 735266
(151) Int. reg. dato: 2000.04.19

(540)

AXION
(730) Innehaver: Johannes W Raats, 19, Jasmijnstraat,
NL-6101 KZ Echt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Nutritional supplements for medical use;
vitamins; dietetic substances for medical use.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.21, 659993

(111) Int. reg. nr.: 735549
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

XTENSO
(730) Innehaver: Calor SA, Place Ambroise Courtois,
F-69008 Lyon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Heating appliances.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.24, 00 3 003 941

(111) Int. reg. nr.: 735680
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

PHAGETEK
(730) Innehaver: Organon Teknika BV, Boseind 15,
NL-5281 RM Boxmeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Diagnostic preparations for medical purposes.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.27, 662004

(111) Int. reg. nr.: 735761
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

T-IS MONEY
(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 mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management,
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication, operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming, 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.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.05, 399 69 352.1/38
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(111) Int. reg. nr.: 735770
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

JASPERS
(730) Innehaver: G & W Jaspers GmbH & Co KG, 13,
Stadener Strasse, D-48496 Hopsten, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Drawn, dipped, moulded and pressed candles
for all applications, especially altar candles, sacrifice
candles; tea-light candles; lighters, spills, resinous
pinewood chips, included in this class, for lighting of
candles, stoves, fireplaces, grill apparatus; wax and wax
products (included in this class).
KL. 14:  Candlesticks, candle holders, candle rings;
extinguishers, ecclesiastical and liturgy utensils and
offertory boxes made of precious metals.
KL. 21:  Candlesticks, candleholders, candle rings,
extinguishers, not made of precious metal.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 735781
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

EUROGLEIS SERSA
(730) Innehaver: Sersa AG, 126, Brauerstrasse, CH-
8004 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Railway track of European origin.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.03, 471 973

(111) Int. reg. nr.: 735783
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: General Biscuits Belgie, 1, De
Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 Herentals, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Biscuits.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.22, 661505
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(111) Int. reg. nr.: 735785
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: MBI International, Parc d’Activites
du Moulin à Poudre, F-76150 Maromme, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
from these materials included in this class namely: key
cases (leatherware), briefcases, wallets, purses not made
of precious metal, handbags, school satchels and bags,
tool wallets (empty), rucksacks, shopping bags, bags for
climbers, bags for campers, beach bags, travelling bags,
garment bags for travel, boxes of leather or leather
board, leather thongs, leather straps, collars for animals,
covers for animals, leashes, muzzles, leather trimmings
for furniture, pelts, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery items.
KL. 25:  Clothing, footwear, headwear.
KL. 28:  Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
KL. 41:  Education, training, entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing;
lending libraries; animal training; show and film
production; performing arts’ agencies; rental of films,
sound recordings, rental of film projection apparatus
and theater set accessories; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; arranging and
conducting colloquiums, conferences and conventions;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.21, 99 831 430

(111) Int. reg. nr.: 735848
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08

(540)

(730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allé 65, D-64274
Darmstadt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Publications, printed materials, instructional
and teaching materials (except apparatus), printed
matter, newspapers, journals and magazines.
KL. 41:  Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities, services
of clients’ club as well as editing and printing of
publications relating thereto.
KL. 42:  Services of a hairdresser, services of a beauty
parlour, services of a hairdressing salon, professional
guidance via Internet (except management consulting),
design of homepages for the Internet.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.17, 399 71 960.1/16
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(111) Int. reg. nr.: 735863
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

KRONJÄST
(730) Innehaver: Jästbolaget AB, Box 7003, S-191 07
Sollentuna, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Yeast, baking-powder.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 735886
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: United Pan-Europe Communications
NV, 123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE Amsterdam,
NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, electric (not included in other
classes) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; magnetic cards; compact discs; tapes for
recording computer programs; computers; computer
software; computer peripherals; data carriers not
included in other classes; data processing apparatus;
modems; computer monitors; apparatus for decoding
and transmitting of signals; transmitting sets.
KL. 16:  Paper; printed matter; office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); handbooks and manuals; books; tapes and
cards for the recording of computer programs, not
included in other classes; labels, non-textile; printed
publications; user manuals; advertising and promotional
literature (printed matter); leaflets; pamphlets.
KL. 38:  Telecommunications; cable television
broadcasting; radio broadcasting; communication by
computers and by telephone; computer-aided
transmission of messages and images; access to Internet
services; electronic mail; transmission of messages;
telephone services; rental of access to the Internet;
online communication services through the Internet;
giving access to telecommunication facilities for
transmitting, recording and processing of data and
information with the aid of electronic means,
computers, cables, teleprinters, television, microwave
and/or satellite, giving access to telecommunication
facilities for online information services; electronic
exchange of messages; giving access to
telecommunication facilities for generation, display,
online monitoring and manipulation as well as
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transmission, broadcasting, reception and networking of
electronic and computer-generated images and sound;
information regarding the aforementioned services.
KL. 41:  Training; entertainment services also via radio
and television; organising and carrying out of
conferences; information in the field of entertainment;
video and film production; production of radio and
television programs.
KL. 42:  Computer programming services, leasing of
access time to computer databases, giving access to
computer hardware and software for information
provided online from a database or from the Internet;
consultancy on the subject of computers; designing,
development and maintenance of software for websites;
giving access to computer hardware and software for
online database services; consultancy with respect to the
services mentioned in class 38.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.14, 658652

(111) Int. reg. nr.: 735889
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(730) Innehaver: Manuel Camacho Mesas, Carretera
del Medio 45, 08907 Hospitalet del Llobregat
(Barcelona), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetic products, hair lotions; dentifrices.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.11.19, 2.271.531

(111) Int. reg. nr.: 736107
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

D2E
(730) Innehaver: ABB Business Services Ltd,
Haselstrasse 16, CH-5400 Baden, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Pamphlets, manuals, prospectuses, posters,
advertising matter of paper or cardboard, all types of
publications of paper or cardboard.
KL. 35:  Advertising, professional business
consultancy, business management consultancy,
business management assistance, personnel
management consultancy, market research, market
study, systemization of information into computer
databases.
KL. 41:  Education, practical training.
KL. 42:  Maintenance of computer software, computer
software design and development, updating of computer
software, consultancy in the field of computer hardware,
research and development for third parties in connection
with new products, technical research.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.01, 469829
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(111) Int. reg. nr.: 736108
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

PLENITUDE AGE
PERFECT

(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.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.22, 99/830.594

(111) Int. reg. nr.: 736112
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

GRASOVKA
(730) Innehaver: Underberg AG, 31, Industriestrasse,
CH-8305 Dietlikon, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Spirits and liqueurs from Slavic-speaking
territories or for export to these countries.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 736127
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

COMPARIS
(730) Innehaver: Comparis GmbH, Universitätsstrasse
31, CH-8006 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising, in particular advertising by
electronic mail; telemarketing.
KL. 36:  Insurance; financial operations.
KL. 38:  Telecommunications; electronic mail.
KL. 42:  Computer programming; graphic arts
designing for the creation of home pages and computer
network sites (Internet); maintenance of computer
software; providing timed access for the order of
merchandise.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.25, 472823

(111) Int. reg. nr.: 736389
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

TELEMOUSE
(730) Innehaver: Phonak Holding AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Emittors and cordless receivers for hearing
devices for the hard of hearing.
KL. 10:  Hearing devices for persons hard of hearing
and their components.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.06, 469430
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(111) Int. reg. nr.: 736470
(151) Int. reg. dato: 2000.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
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 informations.
KL. 42:  Computer programming, 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.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.29, 399 60 375.1/38
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RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 11/00 ble int.reg.nr. 697141 kunngjort uten
fullmektig.
Riktig fullmektig skal være:
Onsagers Patentkontor, Postboks 265 Sentrum, 0103
Oslo.

I NT nr. 45/00 ble int.reg.nr. 731263 kunngjort med feil
i varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL 5: Pharmaceutical products, vaccines for human use.

I NT nr. 45/00 ble reg.nr. 205157 kunngjort med feil i
varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL. 8: Håndverktøy, redskaper og smedvarer for
matlaging og bruk av matlagningsredskaper av ethvert
slag, spesielt grillverktøy og spisebestikk.
KL. 11: Kjøkkenutstyr av ethvert slag som benytter
gass, bensin, elektrisitet eller kull, særlige elektriske- og
gassovner, mobile og flyttbare gassgriller, hagegriller,
elektriske griller og grillapparater.
KL. 21: Beholdere og kjøkkenredskaper, spesielt
stekerister, panner, kurver, gryter, woker, grillpanner,
grillklyper og annet bestikk for grilling.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 34114

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, AJ-
Trademark & Designs, D-80788, DE

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

(111) Reg.nr.: 68175

(730) Innehaver: Astrup AS, Haavard Martinsens vei
34, 0978 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 81981

(730) Innehaver: Imperial Chemical Industries plc,
Imperial Chemical House, Millbank, London SW1P
3JF, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 105464

(730) Innehaver: Crosslee plc, Hipperholme, Halifax,
West Yorkshire HX3 8DE, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 139595

(730) Innehaver: Thurbo Foods AS, Postboks 1270,
3203 Sandefjord, NO

(111) Reg.nr.: 140489

(730) Innehaver: Depuy France SA, 139, rue de
l’Aviation, F-69801 Saint Priest Cedex, FR og Landos
Applications Orthopédiques Francaises, Chaumont
Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 141189

(730) Innehaver: Depuy France SA, 139, rue de
l’Aviation, F-69801 Saint Priest Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 141237

(730) Innehaver: Depuy France SA, 139, rue de
l’Aviation, F-69801 Saint Priest Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 143325

(730) Innehaver: Thurbo Foods AS, Postboks 1270,
3203 Sandefjord, NO

(740,750) Fullmektig: Thurbo Foods AS, Postboks
1270, 3203 Sandefjord

(111) Reg.nr.: 143673

(730) Innehaver: Ortec Buzzichelli et Compagni (SA),
550, rue Pierre Berther, Park de Pichaury, F-13100 Aix
en Provence, FR

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

(111) Reg.nr.: 162500

(730) Innehaver: AMS Trading AS (Andreassen
Michelsen Skullerud Trading AS), Waldemar Thranesgt.
86, 0175 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Gry Lisbet Skullerud, Gml.
Drammensv. 417, 1370 Asker

(111) Reg.nr.: 172738

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, AJ-
Trademark & Designs, D-80788, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 174714

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, AJ-
Trademark & Designs, D-80788, DE

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

(111) Reg.nr.: 187184

(730) Innehaver: FL Italia SpA, Torino, IT

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

(111) Reg.nr.: 204502

(730) Innehaver: Energypoint AS, Postboks 2112
Grünerløkka, 0505 Oslo, NO

(111) Reg.nr.: 204503

(730) Innehaver: Webkameratene AS, Postboks 2112
Grünerløkka, 0505 Oslo, NO
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 40550

(730) Innehaver: Ems-Chemie AG, Domat/Ems, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22: Syntetfibre for tekstile formål.



NORSK VAREMERKETIDENDE Fornyelser 2001.02.05 - nr 6

98

FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 7823
Reg. nr.: 8361
Reg. nr.: 18366
Reg. nr.: 18388
Reg. nr.: 18543
Reg. nr.: 18607
Reg. nr.: 28487
Reg. nr.: 28524
Reg. nr.: 28945
Reg. nr.: 39507
Reg. nr.: 39528
Reg. nr.: 39693
Reg. nr.: 39824
Reg. nr.: 39832
Reg. nr.: 40306
Reg. nr.: 40496
Reg. nr.: 40811
Reg. nr.: 41035
Reg. nr.: 45343
Reg. nr.: 55583
Reg. nr.: 56013
Reg. nr.: 56081
Reg. nr.: 56118
Reg. nr.: 56341
Reg. nr.: 56605
Reg. nr.: 56805
Reg. nr.: 56950
Reg. nr.: 57022
Reg. nr.: 57024
Reg. nr.: 57026
Reg. nr.: 57185
Reg. nr.: 57317
Reg. nr.: 57318
Reg. nr.: 57499
Reg. nr.: 57690
Reg. nr.: 57771
Reg. nr.: 57990
Reg. nr.: 58003
Reg. nr.: 58247
Reg. nr.: 78906
Reg. nr.: 78918
Reg. nr.: 79741
Reg. nr.: 80107
Reg. nr.: 80197
Reg. nr.: 80212
Reg. nr.: 80221
Reg. nr.: 80242
Reg. nr.: 80285
Reg. nr.: 80322
Reg. nr.: 80358
Reg. nr.: 80433
Reg. nr.: 80445
Reg. nr.: 80458
Reg. nr.: 80477
Reg. nr.: 80482
Reg. nr.: 80505
Reg. nr.: 80538

Reg. nr.: 80544
Reg. nr.: 80666
Reg. nr.: 80667
Reg. nr.: 80737
Reg. nr.: 80744
Reg. nr.: 80796
Reg. nr.: 81004
Reg. nr.: 81096
Reg. nr.: 81359
Reg. nr.: 81368
Reg. nr.: 81575
Reg. nr.: 81599
Reg. nr.: 81689
Reg. nr.: 81738
Reg. nr.: 81838
Reg. nr.: 82023
Reg. nr.: 82091
Reg. nr.: 82126
Reg. nr.: 82140
Reg. nr.: 82409
Reg. nr.: 82453
Reg. nr.: 82454
Reg. nr.: 83445
Reg. nr.: 104655
Reg. nr.: 104952
Reg. nr.: 104984
Reg. nr.: 105067
Reg. nr.: 105206
Reg. nr.: 105530
Reg. nr.: 106101
Reg. nr.: 106110
Reg. nr.: 106167
Reg. nr.: 106266
Reg. nr.: 106309
Reg. nr.: 106401
Reg. nr.: 106406
Reg. nr.: 106437
Reg. nr.: 106454
Reg. nr.: 106457
Reg. nr.: 106472
Reg. nr.: 106478
Reg. nr.: 106494
Reg. nr.: 106500
Reg. nr.: 106508
Reg. nr.: 106556
Reg. nr.: 106565
Reg. nr.: 106572
Reg. nr.: 106577
Reg. nr.: 106605
Reg. nr.: 106621
Reg. nr.: 106650
Reg. nr.: 106763
Reg. nr.: 106773
Reg. nr.: 106795
Reg. nr.: 106796
Reg. nr.: 106887
Reg. nr.: 106942

Reg. nr.: 106951
Reg. nr.: 106965
Reg. nr.: 107013
Reg. nr.: 107037
Reg. nr.: 107163
Reg. nr.: 107167
Reg. nr.: 107317
Reg. nr.: 107540
Reg. nr.: 107576
Reg. nr.: 107623
Reg. nr.: 107667
Reg. nr.: 107698
Reg. nr.: 107717
Reg. nr.: 108163
Reg. nr.: 108360
Reg. nr.: 108496
Reg. nr.: 108670
Reg. nr.: 108765
Reg. nr.: 108803
Reg. nr.: 109262
Reg. nr.: 109439
Reg. nr.: 110397
Reg. nr.: 140960
Reg. nr.: 141095
Reg. nr.: 141144
Reg. nr.: 141426
Reg. nr.: 141797
Reg. nr.: 142332
Reg. nr.: 142463
Reg. nr.: 142747
Reg. nr.: 142817
Reg. nr.: 142878
Reg. nr.: 142888
Reg. nr.: 142909
Reg. nr.: 142928
Reg. nr.: 142941
Reg. nr.: 142944
Reg. nr.: 142947
Reg. nr.: 142956
Reg. nr.: 142990
Reg. nr.: 142995
Reg. nr.: 143007
Reg. nr.: 143025
Reg. nr.: 143047
Reg. nr.: 143089
Reg. nr.: 143112
Reg. nr.: 143136
Reg. nr.: 143140
Reg. nr.: 143146
Reg. nr.: 143152
Reg. nr.: 143155
Reg. nr.: 143164
Reg. nr.: 143183
Reg. nr.: 143206
Reg. nr.: 143214
Reg. nr.: 143215
Reg. nr.: 143218

Reg. nr.: 143225
Reg. nr.: 143233
Reg. nr.: 143274
Reg. nr.: 143279
Reg. nr.: 143308
Reg. nr.: 143321
Reg. nr.: 143339
Reg. nr.: 143388
Reg. nr.: 143403
Reg. nr.: 143440
Reg. nr.: 143456
Reg. nr.: 143458
Reg. nr.: 143490
Reg. nr.: 143505
Reg. nr.: 143509
Reg. nr.: 143511
Reg. nr.: 143542
Reg. nr.: 143571
Reg. nr.: 143607
Reg. nr.: 143613
Reg. nr.: 143614
Reg. nr.: 143617
Reg. nr.: 143635
Reg. nr.: 143664
Reg. nr.: 143782
Reg. nr.: 143813
Reg. nr.: 143820
Reg. nr.: 143821
Reg. nr.: 143874
Reg. nr.: 143955
Reg. nr.: 143975
Reg. nr.: 143976
Reg. nr.: 143998
Reg. nr.: 144007
Reg. nr.: 144321
Reg. nr.: 144576
Reg. nr.: 144581
Reg. nr.: 144620
Reg. nr.: 144643
Reg. nr.: 144746
Reg. nr.: 144921
Reg. nr.: 145382
Reg. nr.: 145392
Reg. nr.: 145396
Reg. nr.: 145927
Reg. nr.: 146123
Reg. nr.: 146490
Reg. nr.: 146813
Reg. nr.: 146814
Reg. nr.: 147347
Reg. nr.: 520325
Reg. nr.: 520530
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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.: 135657*
Reg. nr.: 136065
Reg. nr.: 136066
Reg. nr.: 137785
Reg. nr.: 176441*
Reg. nr.: 186454
Reg. nr.: 189036*
Reg. nr.: 202280
Int.reg. nr.: R381076*
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INNSIGELSER

Innsigelser i registrerte varemerker jf varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf varemerkeloven §§ 52 og 21.

(111) Reg.nr.: 205267

Kunngj. i NT nr.: 46/2000

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

Innsiger: Echosphere Corp, a.k.a. Echosphere
International, 90 Inverness Circle East, Englewood, CO,
US

(111) Reg.nr.: 205296

Kunngj. i NT nr.: 46/2000

(730) Innehaver: D’Arcy Masius Benton & Bowles AS,
Drammensveien 145, 0213 Oslo, NO

Innsiger: Net Effect Solution Integration BV, 27,
Oosteinde, NL-1017 WT Amsterdam, NL

(111) Reg.nr.: 205303

Kunngj. i NT nr.: 46/2000

(730) Innehaver: Spidi Sport SrL, Via Attilio Pompele
1, Sarego (Vicenza), IT

Innsiger: Speedo Holdings BV, Bentveld, NL
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 188245

(730) Innehaver: Cable and Wireless plc, 124
Theobalds Road, London WC1X 8RX, England, GB

Innsiger: Digital Equipment Corp, Maynard, MA, US

KL. 38: Elektroniske kommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av
meldinger via telefon og telefaks; kommunikasjon via
telegram, teleks, telefon, mobil telekommunikasjon og
kommunikasjon via nettverk og dataterminaler;
kommunikasjon via ledning, mikrobølger, kabel og
satellitt; interaktive kommunikasjonstjenester;
utleietjenester i forbindelse med apparater og utstyr for
kommunikasjon og telekommunikasjon.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 189136

(730) Innehaver: Stone Rockers AS, Kjølberggt.29,
0653 Oslo, NO

Innsiger: AS Christiania Glasmagasin, Stortorvet 9,
0129 Oslo, NO

KL. 25: Sweaters.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 190257

(730) Innehaver: Kristian Ambjørndalen, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo, NO

Innsiger: Reed Elsevier Properties Inc, 1105 North
Market Street, 9th Floor, Wilmington, DE 19801, US

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. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruk- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 191052

(730) Innehaver: New Globe Invest AS, Drammensvn
41, 0271 Oslo, NO

Innsiger: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ),
Sveavägen 44, S-103 50 Stockholm, SE

KL. 36: Finansiell virksomhet.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 192903

(730) Innehaver: Big Bite Submarines AS, Søndregt
13, 7011 Trondheim, NO

Innsiger: The Southland Corp, Dallas, TX, US

KL. 42: Bevertning og tilbringing av næringsmidler av
korn og drikke.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 193854

(730) Innehaver: Hybritech Inc, San Diego, CA, US

Innsiger: Boehringer Mannheim GmbH, D-68298
Mannheim, DE

KL. 10: Diagnostiske apparater for medisinske formål;
in vitro diagnostiske sett for påvisning, kontroll og
prognostisering av bensykdommer.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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(111) Reg.nr.: 200766

(730) Innehaver: Presentations AS, Schweigaardsgt.
14, Galleriet, 0185 Oslo, NO

Innsiger: eBusiness Technologies-USA Inc., 299
Promenade Street, Providence, RI - 02908 Rhode Island,
US

KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder, samt magnetiske databærere
(programvare), databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 35: Bistand vedrørende driften av et
handelsforetak, bistand vedrørende den kommersielle
drift av en industri- eller handelsbedrift.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet i form av
tjenester som omfatter slike som består i å overføre
meldinger fra en person til en annen; tjenester som
omfatter slike som setter en person i visuell forbindelse
med en annen (internett).
KL. 42: Tjenester som utføres av representanter for
profesjoner innen EDB-programmering og
tilveiebringelse av informasjon fra databaser.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Reg.nr.: 200767

(730) Innehaver: Presentations AS, Schweigaardsgt.
14, Galleriet, 0185 Oslo, NO

Innsiger: eBusiness Technologies-USA Inc., 299
Promenade Street, Providence, RI 02908, US

KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder, samt magnetiske databærere
(programvare), databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 35: Bistand vedrørende driften av et
handelsforetak, bistand vedrørende den kommersielle
drift av en industri- eller handelsbedrift.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet i form av
tjenester som omfatter slike som består i å overføre
meldinger fra en person til en annen; tjenester som
omfatter slike som setter en person i visuell forbindelse
med en annen (internett).
KL. 42: Tjenester som utføres av representanter for
profesjoner innen EDB-programmering og
tilveiebringelse av informasjon fra databaser.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes

(111) Int.reg.nr.: 677160

(730) Innehaver: Union des Associations Européennes
de Football (UEFA), 54, Chemin de la Rédoute, CH-
1260 Nyon, CH

Innsiger: Champion Products  Inc, Winston-Salem NC,
US

KL. 16: Paper, cardboard (included in this class);
drawing pads; greeting cards; wrapping paper; desk
pads; tablets; pencil cases; ring binders; folders; files;
coloured pencils; felt-tip pens; photograph albums;
cardboard packings; writing pads; school tablets and
writing tablets; school albums; scribbling blocks; gift
wrapping; magnetic boards; self-stick notes; book
supports; writing paper; table napkins made of paper;
table cloths made of paper; cardboard cones; note paper;
mini notebooks; telephone registers and telephone
books; address registers and directories; diaries;
notebooks; writing utensils; pencil sharpeners; rubbers;
magazine files; pin boards; holders for stationery
utensils; writing utensil cases; journals; waste books;
exercise books; paper party articles, paper chains;
pennant chains, made of plastic and/or paper; decorative
paper napkins, decorative paper table cloth; decorative
paper table cloth rolls.
KL. 18: Rucksacks; satchels; shoulder bags; sports
bags; key cases.
KL. 21: Paper or plastic plates; paper or plastic cups;
party articles, namely decorative paper or plastic cups.
KL. 25: Party articles, namely polyester party hats.

Avgjørelse: Registreringen opprettholdes





RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


