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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.: 203592 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912298 (220) Inn dato: 1999.11.26

(540)

(730) Innehaver: 2Wire Inc, Milpitas, CA 95035, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Smarte internettapparater og innretninger som
gjenfinner og mottar lyd, video, tekst, data og
underholdning via lokale, regionale og globale nettverk
herunder intranett og internett; apparater som viser
elektroniske postmeldinger som tekst eller leser dem
høyt; internettradioapparater (konverterer lyddata fra
internett til lydutstyr for hjemme- og forretningsbruk);
internett-televisjonsapparater (omformer lydvisuelle
data fra internett til televisjon- og videoutstyr for
hjemme- og forretningsbruk); beregningsinnretninger
for privat-, hjemme- og forretningsbruk;
telekommunikasjonsutstyr for privat-, hjemme- og
forretningsbruk; CD-ROM; flyttbart, ikke-flyktig
minnelagringsutstyr; elektroniske databærere;
dataprogramvare; skjermer av flytende krystall;
datamaskiner; datamaskinvare; porter; tilbehør og utstyr
for digitale abonnentlinjer (DSL); modemer; nav; ruter;
PBX lokalomstillingsutstyr; utstyr til bruk for tilgang og
etablering av forbindelse til lokale, regionale og globale
nettverk; datanettverksutstyr; tilbehør og utstyr for
pakketelefoni; instruksjonsmanualer levert som en enhet
sammen med det forannevnte.
KL. 42: Tjenester for tilgang og etablering av
forbindelse til digitale abonnentlinjer (DSL); søke- og
bestillingstjenester via data- og
kommunikasjonsnettverk inneholdende engrossalg og
detaljdistribusjon av digitale abonnentlinjer (DSL),
audiovisuell informasjon, film, og filmreklame;
tjenester for tilgang til internett; datatelefonitjenester;
pakketelefonitjenester; telekommunikasjonstjenester;
on-line tjenester; søke- og bestillingstjenester via data-
og kommunikasjonsnettverk inneholdende engrossalg og

detaljdistribusjon av bredbånd underholdnings- og
utdanningstjenester samt formidling av video på
bestilling; tilgang til data- og kommunikasjonsnettverk,
inkludert internett, til tekster, data, elektroniske
dokumenter, databaser, grafikk, audiovisuell
informasjon og web-sider; informasjon relatert til
telekommunikasjon, datanettverk, on-line tjenester og
on-line underholdning.

(300) Prioritet:
TH, 1999.05.28, 388299
US, 1999.07.27, 75/761,705
US, 1999.07.27, 75/761,706

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 206998 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007319 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Guardant Inc, 1202 Peachtree St.,
N.E., Suite 1240, Atlanta, GA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; reisevirksomhet; transport
av passasjerer og last; bonusprogram i forbindelse med
flyreiser (frequent flyer bonus programs).

(300) Prioritet:
US, 1999.12.22, 76/066,786

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 206999 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19943065 (220) Inn dato: 1994.05.31

(540)

(730) Innehaver: Eurotax Holding AG, Freienbach, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsundersøkelser, -observasjoner og -
analyser vedrørende bilmarkedet, for bilbransjen og for
relaterte bransjer; oppføring og fremskaffelse av
statistikk og utarbeidelse av studier i forbindelse med
bilmarkedet, bilbransjen og relaterte bransjer,
utarbeidelse av godkjennelse og evaluering for
bilbransjen.
KL. 41: Organisering av seminarer og symposier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207000 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19951481 (220) Inn dato: 1995.03.06

(540)

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

(730) Innehaver: Colourlock Industries Ltd, Lower
Hutt, NZ

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207001 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19960631 (220) Inn dato: 1996.01.31

(540)

SWISS ARMY
(730) Innehaver: Swiss Army Brands, Ltd, Shelton,
CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, nemlig jakker, ytterjakker, kåper,
frakker, skjorter, gensere og treningstøy, fottøy (ikke
opptatt i andre klasser), hodeplagg; samtlige varer av
sveitsisk opprinnelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207002 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19967398 (220) Inn dato: 1996.11.20

(540)

(730) Innehaver: GKN plc, Redditch, Worcestershire
B98 0TL, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Beskyttelser for kardangaksler og beskyttelser
tilvirket av metall; metalldeler og halvfabrikat-varer
tilvirket ved sintring eller støping av metall
innbefattende komponenter, deler og ansatser til
friksjonsbelegg for clutcher, bremseskiver, kalippere og
blokker, lagere, tannhjul, avisingsenheter for luftfartøy
og duk; ventiler som ikke inngår i andre klasser;
beholdere av metall, rørvarer og slanger av metall; rør-
og slangefittinger, klemmer og konnektorer,
innbefattende deler, muttere, koplingsstykker,
konnektorer av pluggtypen; telefonkiosker stort sett
tilvirket av metall; stivere for kjøretøydører.
KL. 7: Beskyttelser for kardangaksler og beskyttelser
tilvirket av metall, alt er deler av maskiner, clutcher,
bremser, bremseskiver, kalippere og blokker, lagere og
tannhjul, alle for maskiner; rør og slanger, rør- og
slangeansatser, klemmer og konnektorer, alle for
maskiner; akslinger, drivakslinger, forbindelses- og
koplingsaksler, universalledd og doble universalledd,
ledd for konstant hastighet, viskøse koplinger og andre
koplinger, stoff-skivekoplinger, fleksible
akselkoplinger, ledd av kardangtypen og haketypen,
lagerenheter, ledd og koplinger for styremekanisme,
transmisjoner som ikke inngår i andre klasser, felger,
hjullager, nav, aksler, tannhjul og girveksler,
differensialer og låsende differensialer, alle for motorer,
maskiner og for jordbruksutstyr og maskiner;
komponenter, deler og ansatser for alle de foran nevnte
varer innbefattende tverrstykker, lagerskåler, lagere,
krysshoder, gummimuffer, plastmuffer, rør, ytre
lagerskåler, kuleholdere, kuler og forbindelsesaksler;
tannhjul og girveksler for jordbruksutstyr og maskiner;
fluiddrevne montasjeverktøy for rørkoplinger; maskiner
og motorer; varmevekslere; vifter; pumper;
luftturbinstartere; hurtigstart-apparatur; hydrauliske
kjøle- og effektsystemer; hydrauliske og pneumatiske
manifoldenheter for strømningsstyring; filtre;
generatorer, hydrauliske aktuatorer, hydrauliske
aktuatorer for ventiler, startutstyr; ventiler som ikke
inngår i andre klasser; turbiner og kompressorer;
forgassere og deler og ansatser for motorer
innbefattende registerkjede-strammeinnretninger og
remhjul for registerrem; kjøleturbiner;
oksygentilførselsinstallasjoner, nemlig gassproduksjons-
og -lagringsapparater, komponenter, deler og ansatser
for alle de forannevnte varer, sylindere og
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sylinderfôringer ikke for landkjøretøyer; elektriske
effektgeneratorer; aktuatorer; ventiler og elektriske og
pneumatiske aktuatorer for ventiler;
trykkavlastningsventiler; trykkstyringsventiler;
avlastningsventiler; sikkerhetsventiler, elektrisk og
fluidbetjente klaff-ventiler; luftturbin-startere; sylindere
og sylinderfôringer til befordringsmidler til bruk i luften
eller vannet, oppblåsingsventiler for redningsflåter og
joller.
KL. 9: Måleinnretninger for traktorer og
jordbruksutstyr; elektronisk apparatur og instrumenter
for romfart, forsvars- og mekanisk industri; brann- og
eksplosjonsdetektering, bekjempelses- og
slukkeapparatur, turtellere; momentmålere;
trykkindikerende systemer; simulatorer og annen
apparatur for opplæring i bruk og drift av kjøretøyer;
signalapparatur for logistikkformål;
motorstyresystemer, nemlig elektroniske innretninger
for styring/overvåkning av motorer og maskiner;
apparatur og instrumenter for trykk- og
temperaturstyring; apparatur og instrumenter for
oksygentilførsel; oksygenoverføringsapparater;
åndeapparatur (unntatt for kunstig respirasjon),
omformere for flytende oksygen, åndesystemer og
apparatur samt oksygengenererende systemer og
apparatur, nemlig apparater og instrumenter som
benyttes til generering og/eller tilførsel av oksygen
enten til ansiktsmasker for flymannskap eller til
trykksatte områder så som flykabiner eller
trykkavlastede flykabiner i nødssituasjoner, pustegass-
regulatorer; pustemasker; styreregulatorer for
pustemaskiner; trykkluft-pusteapparatur og oksygen-
pusteapparatur; omformere og konsentratorer for
flytende oksygen; indikatorer og transmittere for
flytende og gassformig oksygen; temperaturfølere;
pumper; transporterbare startermotorer og
hurtigstartingsutstyr som ikke inngår i andre klasser;
målere; monitorer; filtre; akkumulatorer; elektrisk og
elektronisk apparatur og instrumenter; dataregistrerings-
utstyr; motorstyringer, måleravlesningsutstyr; digitale
mikrometere; overvåkingssystemer og apparatur for
kjøretøy; registreringsapparater for hendelser, f. eks.
ferdskrivere eller tachografer til bruk i store kjøretøyer;
avisingsutstyr og apparatur som er tilpasset for flyvinger
og for rotorblader for helikoptre og skrog, som omfatter
elektriske varmetråder eller apparater innrettet til å
hindre isdannelse under flyving; avisingsutstyr til
avising på bakken, nemlig for påsprøyting av
avisingsvæske på kjøretøyer på bakken; testeapparatur
og utstyr; computere og computerhardware og software;
digitale panelmålere og automatiske styringer;
trykksettings-apparatur og instrumenter for
drivstofftanker; lufttemperaturfølere; solenoider;
termostater; isdetekterende apparatur og instrumenter;
styringsapparatur for luftkondisjoneringsinstallasjoner;
styringsregulatorer; tidsforsinkelses- og syklusbrytere;
trykkbrytere; måle-, indikerende og sjalteinnretninger
for høyde; testapparatur og instrumenter for bruk ved
overvåking av oksygenstrømning; pneumatiske
testrigger; testapparatur og instrumenter for drivstoff-
ventiler; testapparatur og instrumenter for bruk i
hydrauliske eller pneumatiske apparater; apparater og
instrumenter for bruk ved testing av drivstoff;
sonarbøyer og luftfartøy-sikkerhetsutstyr; ejektor-
frigjøringsenheter; hurtigstartutstyr; aspiratorer for å

blåse opp livredningsflåter og joller; åndedrettssystemer
og apparatur for gassformet oksygen; anordninger for
personellbeskyttelse mot ulykker; deler og ansatser for
alle de forannevnte varer; mekaniske akkumulatorer;
testapparatur og instrumenter for bruk i hydrauliske og
pneumatiske apparater til å teste/utprøve/prøve korrekte
arbeidsmåter og/eller sikkerhetsmekanismer for
hydrauliske og pneumatiske apparater; instrumenter og
apparater for bruk ved testing av brensel, f. eks. av
drivstoffkonsistens; omformere for flytende oksygen,
nemlig apparater som omformer flytende oksygen til
pustbare gasser, som f. eks. oksygen;
åndedrettsapparater som dekker/omfatter masker, trykk-
og blandeventiler, filtre for masker; miljømessige
styresystemer, nemlig anlegg som benyttes til å styre
miljø og/eller trykk i f. eks. fly, tog eller andre
kjøretøyer.
KL. 10: Deler og ansatser for medisinske
åndedrettsapparatur.
KL. 11: Installasjoner og apparatur for belysning,
oppvarming og kjøling, sanitære formål, ventilering og
for luftkondisjonering; belysningsapparatur for
kjøretøyer; luftfuktere; avfuktningsinnretninger;
luftkondisjoneringssystemer med væskekrets og
luftkrets; varmevekslere; kaldluft-enheter;
høytrykksvannseparatorer og lavtrykksvannseparatorer;
kjølte enheter og enheter for næringsmiddelavkjøling,
åndedrettssystemer og apparatur for gassformet
oksygen, nemlig systemer og apparater som brukes til
luftkondisjonering, og/eller ventilasjon av innesluttede
rom, oljekjølere; brensel-varmeinnretninger; forkjølere
for motorluft; filtre, akkumulatorer; ventiler som ikke
inngår i andre klasser; varmtvannskjeler; vifter;
installasjoner for trykksetting av luft; installasjoner for
oksygentilførsel; komponenter, deler og ansatser for alle
de forannevnte varer; tømmeventiler; elektrisk og
fluidbetjente klaffventiler; hydrauliske kjølesystemer i
hovedsak til bruk i kjøretøyer til befordring på land, i
luften eller vannet.
KL. 12: Clutcher, bremser, bremseskiver og blokker,
lagere og tannhjul, rør og slanger, rør- og
slangeansatser, klemmer og konnektorer, aksler,
drivaksler, forbindelsesaksler; universalledd og doble
universalledd, ledd for konstant hastighet; viskøse og
andre koplinger, fleksible akselkoplinger, ledd av
kardangtypen og haketypen, transmisjoner, lagerenheter,
ledd og koplinger for styremekanismer, transmisjoner
som ikke inngår i andre klasser, hjullagere, tannhjul og
girveksler, differensialer og låsende differensialer, alle
for kjøretøyer for fremdrift på land, luft eller vann;
komponenter, deler og ansatser for alle de forannevnte
vareslag innbefattende tverrstykker, lagerskåler, lagere,
krysshoder, gummimuffer, plastmuffer, rørvarer, ytre
lagerbaner, kuleholdere, kuler og forbindelsesaksler;
hjul, hjulnav og felger, aksler og styreaksler, alle for
kjøretøyer; erstatningsdeler for kjøretøyer som inngår i
denne klasse; tannhjul og girveksler for kjøretøyer;
kroker og forbindelseskoplinger for kjøretøyer
innbefattende koplingsrammer, nedre forbindelsesledd,
øvre forbindelsesledd, koplinger og trekkroker,
tverrstag, tverrstabilisatorer, tverr-avstandsstykker,
løfteledd for nedre bindeledd, kuleføring-konuser;
armerte kjøretøyer; drivaksel-koplere; chassissystemer
og sideelementer og tverrelementer for disse;
karosseripaneler, stoppere, kabiner og komponenter for
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kjøretøyer; tilhengere og lastebiler innbefattende
luftkondisjoneringsapparater, testapparatur og
hydraulisk betjente mekanismer; traller; beholdere i
form av deler av bremseanlegg til kjøretøyer, i form av
deler av clutcher til landkjøretøyer eller for å
opprettholde fluidnivåer i kjøretøyets fluidsystemer;
kjøleturbiner; manifoldenheter og aktuatorer for
hydraulisk strømningsstyring, nemlig hydrauliske
drivkretser i kjøretøyer, bremse- eller clutchkretser eller
andre slike kretser eller andre slike kjøretøykretser;
traller; ejektorseter og ejektor-frigjøringsenheter for
luftfarkoster; luftfartøy, hovercraft, luftfartøy med
roterende vinge, rotorer og propeller, rotor og
propellblader, kjøretøyer for bruk ved forsyning av
bakketjenester til luftfartøyer og til romfarkoster;
forgassere og deler og ansatser for motorer
innbefattende registerkjede-strammere og remhjul for
registerrem; aktuatorer; ventiler og elektriske og
pneumatiske aktuatorer for ventiler, sylindere og
sylinderfôringer alle for motorer for landkjøretøyer eller
til befordringsmidler til bruk på land; komponenter,
deler og ansatser for alle disse varer.
KL. 20: Beholdere ikke av metall.
KL. 37: Reparasjon, installasjon og
vedlikeholdsservice; reparasjon, installasjon, renovering
og vedlikeholdstjenester i forbindelse med maskiner og
kjøretøyer.
KL. 41: Opplæring og undervisning; opplæring i bruk
av software; opplæring i bruk, vedlikehold og reparasjon
av kjøretøyer.
KL. 42: Computertjenester; utvikling og vedlikehold av
software; tilveiebringelse av databaser; konstruksjons-
og design-tjenester; konstruksjon og designtjenester for
romfart, forsvar og mekanisk industri; testing av
farkoster, farkostkonstruksjoner og komponenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207003 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19967399 (220) Inn dato: 1996.11.20

(540)

(730) Innehaver: GKN plc, Redditch, Worcestershire
B98 0TL, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Beskyttelser for kardangaksler og beskyttelser
tilvirket av metall; metalldeler og halvfabrikat-varer
tilvirket ved sintring eller støping av metall
innbefattende komponenter, deler og ansatser til
friksjonsbelegg for clutcher, bremseskiver, kalippere og
blokker, lagere, tannhjul, avisingsenheter for luftfartøy
og duk; ventiler som ikke inngår i andre klasser;
beholdere av metall, rørvarer og slanger av metall; rør-
og slangefittinger, klemmer og konnektorer,
innbefattende deler, muttere, koplingsstykker,
konnektorer av pluggtypen; telefonkiosker stort sett
tilvirket av metall; stivere for kjøretøydører.
KL. 7: Beskyttelser for kardangaksler og beskyttelser
tilvirket av metall, alt er deler av maskiner, clutcher,
bremser, bremseskiver, kalippere og blokker, lagere og
tannhjul, alle for maskiner; rør og slanger, rør- og
slangeansatser, klemmer og konnektorer, alle for
maskiner; akslinger, drivakslinger, forbindelses- og
koplingsaksler, universalledd og doble universalledd,
ledd for konstant hastighet, viskøse koplinger og andre
koplinger, stoff-skivekoplinger, fleksible
akselkoplinger, ledd av kardangtypen og haketypen,
lagerenheter, ledd og koplinger for styremekanisme,
transmisjoner som ikke inngår i andre klasser, felger,
hjullager, nav, aksler, tannhjul og girveksler,
differensialer og låsende differensialer, alle for motorer,
maskiner og for jordbruksutstyr og maskiner;
komponenter, deler og ansatser for alle de foran nevnte
varer innbefattende tverrstykker, lagerskåler, lagere,
krysshoder, gummimuffer, plastmuffer, rør, ytre
lagerskåler, kuleholdere, kuler og forbindelsesaksler;
tannhjul og girveksler for jordbruksutstyr og maskiner;
fluiddrevne montasjeverktøy for rørkoplinger; maskiner
og motorer; varmevekslere; vifter; pumper;
luftturbinstartere; hurtigstart-apparatur; hydrauliske
kjøle- og effektsystemer; hydrauliske og pneumatiske
manifoldenheter for strømningsstyring; filtre;
generatorer, hydrauliske aktuatorer, hydrauliske
aktuatorer for ventiler, startutstyr; ventiler som ikke
inngår i andre klasser; turbiner og kompressorer;
forgassere og deler og ansatser for motorer
innbefattende registerkjede-strammeinnretninger og
remhjul for registerrem; kjøleturbiner;
oksygentilførselsinstallasjoner, nemlig gassproduksjons-
og -lagringsapparater, komponenter, deler og ansatser
for alle de forannevnte varer, sylindere og
sylinderfôringer ikke for landkjøretøyer; elektriske
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effektgeneratorer; aktuatorer; ventiler og elektriske og
pneumatiske aktuatorer for ventiler;
trykkavlastningsventiler; trykkstyringsventiler;
avlastningsventiler; sikkerhetsventiler, elektrisk og
fluidbetjente klaff-ventiler; luftturbin-startere; sylindere
og sylinderfôringer til befordringsmidler til bruk i luften
eller vannet, oppblåsingsventiler for redningsflåter og
joller.
KL. 9: Måleinnretninger for traktorer og
jordbruksutstyr; elektronisk apparatur og instrumenter
for romfart, forsvars- og mekanisk industri; brann- og
eksplosjonsdetektering, bekjempelses- og
slukkeapparatur, turtellere; momentmålere;
trykkindikerende systemer; simulatorer og annen
apparatur for opplæring i bruk og drift av kjøretøyer;
signalapparatur for logistikkformål;
motorstyresystemer, nemlig elektroniske innretninger
for styring/overvåkning av motorer og maskiner;
apparatur og instrumenter for trykk- og
temperaturstyring; apparatur og instrumenter for
oksygentilførsel; oksygenoverføringsapparater;
åndeapparatur (unntatt for kunstig respirasjon),
omformere for flytende oksygen, åndesystemer og
apparatur samt oksygengenererende systemer og
apparatur, nemlig apparater og instrumenter som
benyttes til generering og/eller tilførsel av oksygen
enten til ansiktsmasker for flymannskap eller til
trykksatte områder så som flykabiner eller
trykkavlastede flykabiner i nødssituasjoner, pustegass-
regulatorer; pustemasker; styreregulatorer for
pustemaskiner; trykkluft-pusteapparatur og oksygen-
pusteapparatur; omformere og konsentratorer for
flytende oksygen; indikatorer og transmittere for
flytende og gassformig oksygen; temperaturfølere;
pumper; transporterbare startermotorer og
hurtigstartingsutstyr som ikke inngår i andre klasser;
målere; monitorer; filtre; akkumulatorer; elektrisk og
elektronisk apparatur og instrumenter; dataregistrerings-
utstyr; motorstyringer, måleravlesningsutstyr; digitale
mikrometere; overvåkingssystemer og apparatur for
kjøretøy; registreringsapparater for hendelser, f. eks.
ferdskrivere eller tachografer til bruk i store kjøretøyer;
avisingsutstyr og apparatur som er tilpasset for flyvinger
og for rotorblader for helikoptre og skrog, som omfatter
elektriske varmetråder eller apparater innrettet til å
hindre isdannelse under flyving; avisingsutstyr til
avising på bakken, nemlig for påsprøyting av
avisingsvæske på kjøretøyer på bakken; testeapparatur
og utstyr; computere og computerhardware og software;
digitale panelmålere og automatiske styringer;
trykksettings-apparatur og instrumenter for
drivstofftanker; lufttemperaturfølere; solenoider;
termostater; isdetekterende apparatur og instrumenter;
styringsapparatur for luftkondisjoneringsinstallasjoner;
styringsregulatorer; tidsforsinkelses- og syklusbrytere;
trykkbrytere; måle-, indikerende og sjalteinnretninger
for høyde; testapparatur og instrumenter for bruk ved
overvåking av oksygenstrømning; pneumatiske
testrigger; testapparatur og instrumenter for drivstoff-
ventiler; testapparatur og instrumenter for bruk i
hydrauliske eller pneumatiske apparater; apparater og
instrumenter for bruk ved testing av drivstoff;
sonarbøyer og luftfartøy-sikkerhetsutstyr; ejektor-
frigjøringsenheter; hurtigstartutstyr; aspiratorer for å
blåse opp livredningsflåter og joller; åndedrettssystemer

og apparatur for gassformet oksygen; anordninger for
personellbeskyttelse mot ulykker; deler og ansatser for
alle de forannevnte varer; mekaniske akkumulatorer;
testapparatur og instrumenter for bruk i hydrauliske og
pneumatiske apparater til å teste/utprøve/prøve korrekte
arbeidsmåter og/eller sikkerhetsmekanismer for
hydrauliske og pneumatiske apparater; instrumenter og
apparater for bruk ved testing av brensel, f. eks. av
drivstoffkonsistens; omformere for flytende oksygen,
nemlig apparater som omformer flytende oksygen til
pustbare gasser, som f. eks. oksygen;
åndedrettsapparater som dekker/omfatter masker, trykk-
og blandeventiler, filtre for masker; miljømessige
styresystemer, nemlig anlegg som benyttes til å styre
miljø og/eller trykk i f. eks. fly, tog eller andre
kjøretøyer.
KL. 10: Deler og ansatser for medisinske
åndedrettsapparatur.
KL. 11: Installasjoner og apparatur for belysning,
oppvarming og kjøling, sanitære formål, ventilering og
for luftkondisjonering; belysningsapparatur for
kjøretøyer; luftfuktere; avfuktningsinnretninger;
luftkondisjoneringssystemer med væskekrets og
luftkrets; varmevekslere; kaldluft-enheter;
høytrykksvannseparatorer og lavtrykksvannseparatorer;
kjølte enheter og enheter for næringsmiddelavkjøling,
åndedrettssystemer og apparatur for gassformet
oksygen, nemlig systemer og apparater som brukes til
luftkondisjonering, og/eller ventilasjon av innesluttede
rom, oljekjølere; brensel-varmeinnretninger; forkjølere
for motorluft; filtre, akkumulatorer; ventiler som ikke
inngår i andre klasser; varmtvannskjeler; vifter;
installasjoner for trykksetting av luft; installasjoner for
oksygentilførsel; komponenter, deler og ansatser for alle
de forannevnte varer; tømmeventiler; elektrisk og
fluidbetjente klaffventiler; hydrauliske kjølesystemer i
hovedsak til bruk i kjøretøyer til befordring på land, i
luften eller vannet.
KL. 12: Clutcher, bremser, bremseskiver og blokker,
lagere og tannhjul, rør og slanger, rør- og
slangeansatser, klemmer og konnektorer, aksler,
drivaksler, forbindelsesaksler; universalledd og doble
universalledd, ledd for konstant hastighet; viskøse og
andre koplinger, fleksible akselkoplinger, ledd av
kardangtypen og haketypen, transmisjoner, lagerenheter,
ledd og koplinger for styremekanismer, transmisjoner
som ikke inngår i andre klasser, hjullagere, tannhjul og
girveksler, differensialer og låsende differensialer, alle
for kjøretøyer for fremdrift på land, luft eller vann;
komponenter, deler og ansatser for alle de forannevnte
vareslag innbefattende tverrstykker, lagerskåler, lagere,
krysshoder, gummimuffer, plastmuffer, rørvarer, ytre
lagerbaner, kuleholdere, kuler og forbindelsesaksler;
hjul, hjulnav og felger, aksler og styreaksler, alle for
kjøretøyer; erstatningsdeler for kjøretøyer som inngår i
denne klasse; tannhjul og girveksler for kjøretøyer;
kroker og forbindelseskoplinger for kjøretøyer
innbefattende koplingsrammer, nedre forbindelsesledd,
øvre forbindelsesledd, koplinger og trekkroker,
tverrstag, tverrstabilisatorer, tverr-avstandsstykker,
løfteledd for nedre bindeledd, kuleføring-konuser;
armerte kjøretøyer; drivaksel-koplere; chassissystemer
og sideelementer og tverrelementer for disse;
karosseripaneler, stoppere, kabiner og komponenter for
kjøretøyer; tilhengere og lastebiler innbefattende
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luftkondisjoneringsapparater, testapparatur og
hydraulisk betjente mekanismer; traller; beholdere i
form av deler av bremseanlegg til kjøretøyer, i form av
deler av clutcher til landkjøretøyer eller for å
opprettholde fluidnivåer i kjøretøyets fluidsystemer;
kjøleturbiner; manifoldenheter og aktuatorer for
hydraulisk strømningsstyring, nemlig hydrauliske
drivkretser i kjøretøyer, bremse- eller clutchkretser eller
andre slike kretser eller andre slike kjøretøykretser;
traller; ejektorseter og ejektor-frigjøringsenheter for
luftfarkoster; luftfartøy, hovercraft, luftfartøy med
roterende vinge, rotorer og propeller, rotor og
propellblader, kjøretøyer for bruk ved forsyning av
bakketjenester til luftfartøyer og til romfarkoster;
forgassere og deler og ansatser for motorer
innbefattende registerkjede-strammere og remhjul for
registerrem; aktuatorer; ventiler og elektriske og
pneumatiske aktuatorer for ventiler, sylindere og
sylinderfôringer alle for motorer for landkjøretøyer eller
til befordringsmidler til bruk på land; komponenter,
deler og ansatser for alle disse varer.
KL. 20: Beholdere ikke av metall.
KL. 37: Reparasjon, installasjon og
vedlikeholdsservice; reparasjon, installasjon, renovering
og vedlikeholdstjenester i forbindelse med maskiner og
kjøretøyer.
KL. 41: Opplæring og undervisning; opplæring i bruk
av software; opplæring i bruk, vedlikehold og reparasjon
av kjøretøyer.
KL. 42: Computertjenester; utvikling og vedlikehold av
software; tilveiebringelse av databaser; konstruksjons-
og design-tjenester; konstruksjon og designtjenester for
romfart, forsvar og mekanisk industri; testing av
farkoster, farkostkonstruksjoner og komponenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207004 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19968419 (220) Inn dato: 1996.12.30

(540)

SUPERCOM
(730) Innehaver: Europay International SA, Chaussée
de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet.

(300) Prioritet:
BX, 1996.07.05, 874469

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207005 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19976737 (220) Inn dato: 1997.08.22

(540)

(730) Innehaver: Arne O. Sørby, Postboks 94, 1451
Nesoddtangen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207006 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199801083 (220) Inn dato: 1998.02.05

(540)

CURSOR
(730) Innehaver: Iveco SpA, Torino, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land;
industrielle kjøretøyer; koblinger og (driv)remmer for
landkjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207007 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199804165 (220) Inn dato: 1998.05.12

(540)

(730) Innehaver: Overland Data Inc, 8975 Balboa
Avenue, San Diego, CA 92123-1599, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Partiell responskanal med høy kapasitet i
integrerte kretser for å øke kapasiteten og
dataoverføringsraten i lineære magnetbånddrev.

(300) Prioritet:
US, 1997.11.20, 75/398174

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207008 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199811658 (220) Inn dato: 1998.12.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Lumber AS, Postboks 8233
Vågsbygd, 4602 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand og rådgivning ved forretningsledelse; bokføring
og bokholderi; administrasjon av dataarkiver;
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i
databaser.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom,
taksering av fast eiendom; forretningsførsel for fast
eiendom som sørger for utleie av eiendommene; utleie
av kontorer (fast eiendom), utleie av
landbrukseiendommer, utleie av leiligheter.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; bygging og oppføring av
permanente bygninger; riving av bygninger; rengjøring
av bygninger (interiør og eksteriør); reparasjon og
vedlikehold av bygninger; utleie av byggemaskiner og
byggekraner; utleie av gravemaskiner; utleie av
produksjonslokaler; utleie av rengjøringsmaskiner.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; lagring av varer i varehus
eller andre bygninger for å bevare og beskytte varene;
utleie av containere, utleie av garasjer, utleie av
lagerplass, utleie av parkeringsplasser.
KL. 42: Programmering for datamaskiner, utarbeidelse
av dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser, teknisk tegning, tegneoppdrag utført på
datamaskin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207009 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199900989 (220) Inn dato: 1999.01.29

(540)

PRINT & PRESENT
(730) Innehaver: Esselte NV, Postbus 85, B-2700 St.
Niklaas, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Binders, skrivesaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207010 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199902244 (220) Inn dato: 1999.03.02

(540)

SLEEPWARNER
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70546 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; tyverialarmer og elektriske installasjoner
for å forhindre tyveri; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferutstyr for
databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinlesbare
databærere utstyrt med programmer;
brannslukningsapparater. Registreringen omfatter ikke
varslingsapparater og -innretninger som aktiveres når
noen faller i søvn.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet; deler og utstyr til de forannevnte
varer, tyverialarmer, innbrudds- og
tyverisikringsanordninger og -utstyr. Registreringen
omfatter ikke varslingsapparater og -innretninger som
aktiveres når noen faller i søvn.

(300) Prioritet:
DE, 1998.09.02, 398 50 314.1/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207011 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199902245 (220) Inn dato: 1999.03.02

(540)

SCHLAFWARNER
(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70546 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; tyverialarmer og elektriske installasjoner
for å forhindre tyveri; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferutstyr for
databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinlesbare
databærere utstyrt med programmer;
brannslukningsapparater. Registreringen omfatter ikke
varslingsapparater og -innretninger som aktiveres når
noen faller i søvn.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet; deler og utstyr til de forannevnte
varer, tyverialarmer, innbrudds- og
tyverisikringsanordninger og -utstyr. Registreringen
omfatter ikke varslingsapparater og -innretninger som
aktiveres når noen faller i søvn.

(300) Prioritet:
DE, 1998.09.02, 398 50 316.8/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207012 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199905018 (220) Inn dato: 1999.05.21

(540)

(730) Innehaver: Melco Inc, 11-50, 4-Chome, Osu,
Naka-ku, Nagoya, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Integrerte kretser, trykte kretstavler,
datamaskiner, dataprogram, dataperiferer, nemlig
minnemoduler, LCD-monitorer, kontrollkort og -tavler,
grafikkakseleratorer, hovedkort, keyboards, mus,
drivenhet for harddisk og diskett, drivenhet for CD-
ROM, enhet for skriverdeling, lydtavler, PC-kort,
nettverkgrensesnittstyreenhet, sentraler («hubber»),
rutere, brytere, modemer, ledninger og
forbindelsesklemmer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207013 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199905071 (220) Inn dato: 1999.05.26

(540)

PACK TECH
(730) Innehaver: Pack Tech A/S, Valby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tørkepreparater til anvendelse mot fukt,
korrosjon, irr- og rustdannelse.
KL. 6: Emballasjebeholdere av metall; aluminiumsfolie
og poser av aluminiumsfolie til emballasjebruk.
KL. 10: Tørkekapsler til anvendelse i medisinglass og -
pakninger; doseringspumper og dispensere til
farmasøytisk bruk.
KL. 16: Emballasje av papir og papp; plastmateriale til
emballasje.
KL. 20: Emballasjebeholdere av plast.
KL. 21: Doseringspumper og dispensere til
husholdnings- og kjemisk bruk, flasker.
KL. 39: Transportvirksomhet og emballering av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207014 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199905226 (220) Inn dato: 1999.05.28

(540)

(730) Innehaver: Pack Tech A/S, Valby, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tørkepreparater til anvendelse mot fukt,
korrosjon, irr- og rustdannelse.
KL. 6: Emballasjebeholdere av metall; aluminiumsfolie
og poser av aluminiumsfolie til emballasjebruk.
KL. 10: Tørkekapsler til anvendelse i medisinglass og -
pakninger; doseringspumper og dispensere til
farmasøytisk bruk.
KL. 16: Emballasje av papir og papp; plastmateriale til
emballasje.
KL. 20: Emballasjebeholdere av plast.
KL. 21: Doseringspumper og dispensere til
husholdnings- og kjemisk bruk, flasker.
KL. 39: Transportvirksomhet og emballering av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207015 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199905287 (220) Inn dato: 1999.06.02

(540)

INOTHERAPY
(730) Innehaver: AGA AB (publ), S-181 81 Lidingö,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gass for industriell bruk.
KL. 5: Medisinske inhalasjonsgasser.
KL. 7: Gassregulatorer og gassventiler.
KL. 11: Regulerings- og sikkerhetsanordninger for
gassapparater og gassrør.
KL. 39: Vareombringelse.
KL. 41: Teknisk undervisning og opplæring angående
gasser for industriell og medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207016 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199908975 (220) Inn dato: 1999.09.02

(540)

HARMONY
(730) Innehaver: Delipap OY, Teollisuustie 19, SF-
02880 Veikkola, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Inkontinensbleier, inkontinenstamponger,
inkontinensbind; hygieniske bandasjer, hygieniske
injeksjonstamponger, sanitetsbind.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207017 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199909257 (220) Inn dato: 1999.09.09

(540)

AMEDA
(730) Innehaver: Arthur Andersen & Co, 0320 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 42: Faglige konsultasjoner i form av revisjon,
regnskap og økonomisk rådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207018 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199909540 (220) Inn dato: 1999.09.20

(540)

NEOTIDE
(730) Innehaver: Diatide Inc, Londonderry, NH, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Terapeutiske preparater for vitenskaplig,
forskningsmessig, medisinsk eller klinisk bruk, nemlig
peptisider for bruk i fremstilling av farmasøytiske og
vitenskapelige og terapeutiske behandlingssett;
farmasøytiske preparater; radiofarmasøytiske preparater
for medisinsk og terapeutisk terapi.

(300) Prioritet:
US, 1999.04.08, 75/677,837
US, 1999.04.08, 75/677,846

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207019 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912141 (220) Inn dato: 1999.11.23

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for
behandling av diabetes; farmasøytiske og medisinske
preparater for behandling av sykdommer og
forstyrrelser i forbindelse med diabetes; farmasøytiske
og medisinske preparater for behandling av seksuelle
dysfunksjoner; farmasøytiske og medisinske preparater
for behandling av makulær degenerering; alle
forannevnte varer bare for bruk for mennesker.

(300) Prioritet:
US, 1999.05.27, 75/715708

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207020 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912343 (220) Inn dato: 1999.11.30

(540)

BAKERS
(730) Innehaver: Bakers AS, Haslevangen 40, 0579
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Brød, bakverk og konditorvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207021 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912376 (220) Inn dato: 1999.12.01

(540)

FUJIFILM DIGITAL
HOME PAPER

(730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210,
Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Termo-sensitivt papir.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207022 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912522 (220) Inn dato: 1999.12.02

(540)

VREDESTEIN
SPORTRAC

(730) Innehaver: Vredestein Banden BV, Ir. E.L.C.
Schiff Sr.-Straat 370, NL-7547 RD Enschede, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Hjulringer for kjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207023 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199913127 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

ELECTRET
(730) Innehaver: Electret AS, Fruktveien 7, 4635
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske motorer og/eller generatorer, unntatt
materialer med elektrisk polariserende, isolerende og/
eller ikke-ledende egenskaper.
KL. 12: Elektriske motorer for landkjøretøyer, unntatt
materialer med elektrisk polariserende, isolerende og/
eller ikke-ledende egenskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207024 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199913130 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

(730) Innehaver: Electret AS, Fruktveien 7, 4635
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske motorer og/eller generatorer, unntatt
materialer med elektrisk polariserende, isolerende og/
eller ikke-ledende egenskaper.
KL. 12: Elektriske motorer for landkjøretøyer, unntatt
materialer med elektrisk polariserende, isolerende og/
eller ikke-ledende egenskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207025 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199913279 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Fjell og Fjord Ferie AS,
Skysstasjonen, 3550 Gol, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Turistbyråer; turoperaturer og organisering av
reiser mellom Oslo og Bergen med tilhørende reise- og
turistinformasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207026 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199913300 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

(730) Innehaver: Europolitan AB, S-371 80
Karlskrona, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telefoner, registrert programvare og
elektroniske (telefon)kort for oppkobling til tele- og
datanett.
KL. 38: Telekommunikasjoner, kommunikasjoner via
mobiltelefoner og datanettverk; datastøttet overføring av
meddelelser, lyd, data, tekst og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207027 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000166 (220) Inn dato: 2000.01.10

(540)

TELENOR KOM
(730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164
Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon ved mobiltelefoner, dataterminaler og
ved optiske fibernettverk; personsøkertjenester;
informasjonsbyråer; informasjon om
telekommunikasjon; elektronisk postoverføring;
mobiltelefontjenester; dataassistert overføring av
beskjeder og bilder; telefonisk og telegrafisk
meddelelse; utleie av modemer, utleie av telefoner,
telefontjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207028 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000302 (220) Inn dato: 2000.01.14

(540)

SEPT
(730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Olaf Helsets vei
5, 0694 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske
og interaktive datatjenester, globale
datanettverkstjenester om bord i mobile fartøyer og i
fly, datanettbasert kundeinformasjonstjenester;
informasjon om telekommunikasjon;
satellittkommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207029 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000303 (220) Inn dato: 2000.01.14

(540)

REGULUS
(730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Olaf Helsets vei
5, 0694 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske
og interaktive datatjenester, globale
datanettverkstjenester om bord i mobile fartøyer og i
fly, datanettbasert kundeinformasjonstjenester;
informasjon om telekommunikasjon;
satellittkommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207030 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000305 (220) Inn dato: 2000.01.14

(540)

UMBRACO
(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7,
0130 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA,
Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon ved mobiltelefoner, dataterminaler og
ved optiske fibernettverk; personsøkertjenester;
informasjonsbyråer; informasjon om
telekommunikasjon; elektronisk postoverføring;
mobiltelefontjenester; dataassistert overføring av
beskjeder og bilder; telefonisk og telegrafisk
meddelelse; utleie av modemer, utleie av telefoner,
telefontjenester; globale datanettverkstjenester,
bestilling av tjenester via et globalt datanettverk,
dialogkanalvirksomhet via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207031 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000326 (220) Inn dato: 2000.01.17

(540)

(730) Innehaver: AktiMed Norge AS, Nydalsveien 21,
0483 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Fysisk trening; helseklubbvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av
seminarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207032 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000735 (220) Inn dato: 2000.01.24

(540)

FRESTO
(730) Innehaver: Arla Ekonomisk Förening, S-105 46
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Melke- og meieriprodukter.
KL. 30: Sauser (smakstilsetninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207033 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200000981 (220) Inn dato: 2000.02.01

(540)

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

(730) Innehaver: Slush Distribusjon AS, Postboks 575,
4090 Hafrsfjord, NO

(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);
kopper og beger av papir eller plast; glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 30: Sorbet (spiseis); spiseis; is; pulver og
bindemidler for spiseis; iskrem.
KL. 32: Sorbet; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207034 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200001955 (220) Inn dato: 2000.02.21

(540)

SELFOC
(730) Innehaver: Nippon Sheet Glass Co Ltd, 5-11,
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fysikk-, optiske og vitenskapelige apparater og
instrumenter i form av lysoverførende elementer og
apparater; optiske linser, optiske instrumenter til
industriell bruk; optiske måleapparater og instrumenter;
optiske kommunikasjonselementer og apparater;
apparater til optisk behandling; optiske
databehandlingsapparater; optoelektronikk-elementer og
laserapparater; fiber og staver av glass med eller uten
lysfokuserende egenskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207035 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200001970 (220) Inn dato: 2000.02.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dietetiske preparater og stoffer for medisinsk
bruk, mat og drikker for barn og spedbarn; dietetisk mat
og næringstilsetningsstoffer for medisinsk bruk;
dietetisk mat og drikke inneholdende proteiner,
vitaminer og mineraler; funksjonell og helsebringende
kost; vitaminpreparater; mineralpreparater.
KL. 32: Mineral- og kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige drikker
inneholdende proteiner, vitaminer og mineraler, ikke for
medisinsk bruk; fruktdrikker og fruktjuicer;
fruktekstrakter (ikke alkoholholdige); tomat- og
grønnsakjuicer (drikker); saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207036 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200002130 (220) Inn dato: 2000.02.24

(540)

(730) Innehaver: Ferrari SpA, Via Emilia Est 1163, I-
41100 Modena, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207037 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200002436 (220) Inn dato: 2000.03.02

(540)

(730) Innehaver: Axelina Ltd c/o Spiegel & Associates
LLC, One Railroad Avenue, Goshen, NY 10924, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare til bruk i fysioterapi og fysisk
rehabilitering og CD-ROM til bruk i fysioterapi og
fysisk rehabilitering.
KL. 16: Håndbøker/lærebøker innen fysioterapi og
fysisk rehabilitering.
KL. 42: Tjenester innen fysioterapi og fysisk
rehabilitering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207038 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003203 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

MTP
(730) Innehaver: Finn Rygg, Dunihagen, 3070 Sande I
Vestfold, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207039 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003210 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(730) Innehaver: Harrys Pubar AB, S-3 311 23
Falkenberg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, T-shirts, skjerf og
belter.
KL. 42: Caféer, restauranter, pub- og bartjenester;
bevertning og tilbringing av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207040 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003213 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

JOE BOXER
(730) Innehaver: Boxer Holdings Inc, 1265 Folsom
Street, San Francisco, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Markedsføringstjenester;
detaljhandelsvirksomhet i forbindelse med klær,
hodeplagg, fottøy, solbriller, toalettpreparater,
parfymeartikler og kosmetikk, ur og juvelérvarer,
papirvarer, møbler, hjemmeinventar, leker og
sportsartikler; demonstrasjon av varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207041 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003565 (220) Inn dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: Hot Stuff Warehouse AS, Postboks
39, 0621 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Mobiltelefon tilbehør, herunder etuier, samt
vesker og bager til datamaskiner og PC’er.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207042 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003757 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

INSIDE EARTH
(730) Innehaver: Christian Michelsen Research AS v/
Christopher Giertsen, Postboks 6031 Postterminalen,
5892 Bergen, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskin programvare for visualisering,
analyse og modellering av data for utforskning og
produksjon av olje og gass.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207043 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003866 (220) Inn dato: 2000.04.04

(540)

SALNE
(730) Innehaver: Salne AS, Postboks 72, 1541 Vestby,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet og kulturelle og sportslige
aktiviteter via Internett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207044 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004123 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

MIDWAY
(730) Innehaver: Midway Arms Inc, 5875 West Van
Horn Tavern Road, Columbia, MO 65203, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 8: Håndverktøy og redskaper nemlig skrustikkere,
(unntatt loddebolter, kniver, skjæreverktøy, stempler,
spatler og hulleapparater).
KL. 13: Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler
nemlig patroner, patronhylser, patronbelter, apparater
for fylling av patroner, apparater for fylling av
patronbelter; avtrekkerbøyler for gevær, geværetuier,
geværhaner, geværkolber, geværløp, geværskaft; krutt,
krutthorn; sikteanordning, bunnstykker og sikteskiver
for skytevåpen; skytestillas, rensebørster, siktespeil;
verktøy for fremstilling og vedlikehold samt annet
tilbehør.
KL. 35: Import- og eksportagenturer.
KL. 39: Utsendelse av varer - av typen skytevåpen og
tilbehør til slikt - via postordre og globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207045 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004183 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinske og farmasøytiske
informasjonstjenester; medisinske og farmasøytiske
informasjonstjenester gjennom alle media.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207046 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004184 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter og
stentinnføringsanordninger bestående av katetere brukt
for å innføre stent til lesjonsstedet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207047 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004185 (220) Inn dato: 2000.04.10

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter og
stentinnføringsanordninger bestående av katetere brukt
for å innføre stent til lesjonsstedet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207048 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004518 (220) Inn dato: 0913.01.20

(540)

(730) Innehaver: The British Broadcasting Corp,
Broadcasting House, London W1A 1AA, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;
dataspill; videospill; videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og
avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt eller
kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak, produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
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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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavebokser og gaveesker;
notatbøker; selvklebende bakside for papirvarer;
skrivesaker; penner; blyanter og fargestifter; papirnåler
og -stifter; sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag;
pengeklips (ikke av edelt metall); flaskebrikker av papp
eller papir; gaveetiketter og bagasjelapper av papir og
kartong; ornamenter av papir; kort og papirmasjé;
klistremerker; overføringsbilder; frimerker; ringpermer;
foldere; personlige planleggingskalendre; omslag for
bøker og personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
julekaker (sukkertøy); dukker; myke leker; plysjleker;
leke- og ansiktsmasker; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater; lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 38: Kringkasting.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
film-, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
CD-ROM; levering av TV- og radioprogrammer,
interaktiv underholdning, film-, lyd- og videoopptak,
interaktive CD-plater og CD-ROM til andre for senere
kringkasting og overføring over et globalt datanettverk
eller andre globale kommunikasjonsnettverk;
produksjon og leie av utdannelses- og
instruksjonsmaterialer, publikasjon; utstillingstjenester;
organisasjon, produksjon og presentasjon av show,
konkurranser, spill, konserter og arrangement;
utdanningsinspeksjon; språkundervisning; opprettelse av
språkskoler og språkkurs; utleie av radio og TV-
sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjon- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207049 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004519 (220) Inn dato: 2000.04.14

(540)

(730) Innehaver: The British Broadcasting Corp,
Broadcasting House, London W1A 1AA, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; lyd-, video- og dataopptak;
filmer og lydfilmer klargjort for fremvisning; bærere
omfattende plater, disketter, bånd, kassetter, patroner og
kort som lagrer eller for bruk til lagring av lydopptak,
videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst,
programmer eller informasjon; dataprogramvare;
dataspill; videospill; videospillapparater (ikke opptatt i
andre klasser); elektroniske spill; minnebærere;
interaktive CD-plater; CD-ROM; elektriske, magnetiske
og optiske registrerte data for datamaskiner;
instruksjons- og undervisningsapparater og -
instrumenter; lyd-, video- og dataopptak og
avspillingsmaskiner; spill, apparater for spill- og
underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet
en fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynt eller
kortopererte elektriske eller elektroniske
underholdningsapparater; høyttalere; apparater for bruk
ved opptak, produsering, presentering, overføring,
mottaking, behandling, reprodusering, koding og
dekoding av radio- og fjernsynsprogrammer,
informasjon og data; elektriske og elektroniske
sendeapparater; deler og utstyr for alle de forannevnte
varer.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte
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publikasjoner; periodiske publikasjoner; magasiner;
brosjyrer; bøker; hefter; pamfletter; trykte
reisehåndbøker; kataloger; programmer; 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; plakater; kort; postkort; gratulasjonskort;
forretningskort; sertifikater; invitasjonskort; dagbøker;
kalendere; fotografirammer; fotografialbum; bæreposer;
papirposer; gaveposer; gavebokser og gaveesker;
notatbøker; selvklebende bakside for papirvarer;
skrivesaker; penner; blyanter og fargestifter; papirnåler
og -stifter; sjekker; sjekkhefter; sjekkhefteomslag;
pengeklips (ikke av edelt metall); flaskebrikker av papp
eller papir; gaveetiketter og bagasjelapper av papir og
kartong; ornamenter av papir; kort og papirmasjé;
klistremerker; overføringsbilder; frimerker; ringpermer;
foldere; personlige planleggingskalendre; omslag for
bøker og personlige planleggingskalendre; terrariums
(innendørs); telefonkataloger; adressebøker;
telefonbøker; notatbøker; skrivebordsmatter; penn- og
blyantbokser; penn- og blyantholdere; linjaler; viskelær;
broderings-, sy- og strikkemønstre.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;
julekaker (sukkertøy); dukker; myke leker; plysjleker;
leke- og ansiktsmasker; spilledåser;
lekemusikkinstrumenter; leketøymodeller; puslespill;
golfutstyr; snøglassballer; drager; baller og ballonger;
svømmeføtter; flåter og oppblåsbare leker for
lekeformål; dataspillapparater; elektroniske
spillapparater; lekeballonger; underholdningsapparater
(ikke myntbaserte); kunstige virkelighetsapparater
(virtual reality apparatus) for underholdningsformål.
KL. 38: Kringkasting.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, utdannelsesvirksomhet og instruksjon ved
hjelp av eller relatert til radio og TV; produksjon,
presentasjon, distribusjon, tilveiebringelse og utleie av
TV- og radioprogrammer; interaktiv underholdning,
film-, lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og
CD-ROM; levering av TV- og radioprogrammer,
interaktiv underholdning, film-, lyd- og videoopptak,
interaktive CD-plater og CD-ROM til andre for senere
kringkasting og overføring over et globalt datanettverk
eller andre globale kommunikasjonsnettverk;
produksjon og leie av utdannelses- og
instruksjonsmaterialer, publikasjon; utstillingstjenester;
organisasjon, produksjon og presentasjon av show,
konkurranser, spill, konserter og arrangement;
utdanningsinspeksjon; språkundervisning; opprettelse av
språkskoler og språkkurs; utleie av radio og TV-
sendingsfasiliteter; underholdning og utdannelse for
tilgang via kommunikasjon- og datanettverk;
informasjon relatert til radio- og TV-programmer for
tilgang via kommunikasjons- og datanettverk;
informasjon relatert til utdannelse, underholdning,
kultur- og rekreasjonsformål; informasjon relatert til
alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207050 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004535 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

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

(730) Innehaver: Geogruppen AS, Polarmiljøsenteret,
9293 Tromsø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Undervisning i forbindelse med geologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207051 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004536 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

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

(730) Innehaver: Geogruppen AS, Polarmiljøsenteret,
9293 Tromsø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsulenttjenester innen anvendt geologi.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207052 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200004830 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

MEILAND
(730) Innehaver: Jan Meiland, Postboks 127, 1334
Rykkinn, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: IT-konsulentvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207053 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005047 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Convergys CMG Utah Inc, South
Jordan, UT 84095, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Fakturerings- og data administrasjonstjenester
for abonnentkontorer for andre.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.01, 75/820.317

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207054 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005062 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

LOUDCLOUD
(730) Innehaver: Loudcloud Inc, 599 North Mathilda
Avenue, Sunnyvale, CA 94086, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare for
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
støttetjenester (back-end) for virksomheter vedrørende
deres systemer for elektronisk handel og markedsføring;
rådgivningstjenester vedrørende forretningsvirksomhet;
datamaskintjenester av typen online innen områdene
infrastruktur for globale datanettverk (Internett),
konsulentbistand i forretningssaker, og elektronisk
handel (e-commerce); tilveiebringelse av
forretningsinformasjon innen områdene datamaskiner og
datanettverkvirksomhet via et globalt datanettverk.
KL. 42: Utvikling, ledelse og administrasjon av
systemer for elektronisk handel og markedsføring for
andre; etablering og vedlikehold av nettsteder (web
sites) for andre; integreringstjenester for datamaskin- og
nettverksystemer; designtjenester for nettsteder (web
sites); rådgivningstjenester vedrørende datamaskiner;
rådgivningstjenester vedrørende elektronisk handel;
rådgivnings- og utviklingstjenester vedrørende
programvare, rådgivnings- og utviklingstjenester
vedrørende datamaskinutstyr og datamaskiner;
rådgivningstjenester vedrørende informasjonsteknologi
og datamaskinnettverkvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.02, 75/839,136
US, 2000.01.28, 75/904,128
US, 2000.01.28, 75/904,130
US, 2000.01.28, 75/904,133

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207055 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005073 (220) Inn dato: 2000.05.02

(540)

(730) Innehaver: Molle AS c/o Smuget AS,
Rosenkrantzgt. 22, 0160 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Restaurantvirksomhet; kafévirksomhet;
hotellvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207056 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005579 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

C.REL
(730) Innehaver: C.Rel AS, Postboks 6768 Rodeløkka,
0503 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kundeveiledning
ved on-line handelstjenester, bistand i forbindelse med
handelsvirksomhet, innsamling av informasjon for bruk
i databaser, systematisering av informasjon for bruk i
databaser, forretningsevaluering, faglig konsultasjon om
forretninger, gallupundersøkelser, markedsstudier og
markedsundersøkelser, organisering av messer for salg
og markedsføring, organisering av on-line messer for
salg og markedsføring, forretningsopplysninger, utleie
av reklameplass, reklamevirksomhet, salgsfremmende
tjenester (for tredjemann).
KL. 42: EDB-programmering, analysering av
datasystemer, utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser, programmering for datamaskiner, ajourføring
og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av
dataprogrammer, faglige  konsultasjoner (ikke om
forretning), forvaltning av forfatter- og
opphavsrettigheter, tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207057 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005594 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

AWARDTRACK
(730) Innehaver: Awardtrack Inc, 125 Bethany Avenue,
Suite P, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon og bestyrelse av kundelojalitet-
og insentivprogrammer via kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.13, 75/847,930

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207058 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005595 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

AWARDWALLET
(730) Innehaver: Awardtrack Inc, 125 Bethany Avenue,
Suite P, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon og bestyrelse av kundelojalitet-
og insentivprogrammer via kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.13, 75/848,052

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207059 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005596 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

AWARDMAXIMIZER
(730) Innehaver: Awardtrack Inc, 125 Bethany Avenue,
Suite P, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon og bestyrelse av kundelojalitet-
og insentivprogrammer via kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.13, 75/848,088

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207060 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005597 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

AWARDMAIL
(730) Innehaver: Awardtrack Inc, 125 Bethany Avenue,
Suite P, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon og bestyrelse av kundelojalitet-
og insentivprogrammer via kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.13, 75/848,051

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207061 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005598 (220) Inn dato: 2000.05.15

(540)

POINTSUNIVERSE
(730) Innehaver: Awardtrack Inc, 125 Bethany Avenue,
Suite P, Scotts Valley, CA 95066, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Administrasjon og bestyrelse av kundelojalitet-
og insentivprogrammer via kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.13, 75/848,087

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207062 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005613 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

HALEBOP
(730) Innehaver: Drutt Svenska AB, Barnhusgatan 12,
S-111 23 Stockholm, Sverige, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer og periferiutstyr
til datamaskiner; deler, reservedeler, komponenter og
tilbehør til de forannevnte varer.
KL. 38: Telekommunikasjon, mobile internettløsninger
innen telekommunikasjon; datastøttet overføring av
beskjeder og bilder, kommunikasjon via dataterminaler,
elektronisk post, kommunikasjoner via fiberoptiske
nettverk, kommunikasjon via telefon, sending av
beskjeder, kommunikasjon via mobiltelefoner.
KL. 42: Dataprogrammering, konsulenttjenester innen
informasjonsteknologi og globale nettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207063 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200005908 (220) Inn dato: 2000.05.23

(540)

FOTOEXPLORER
(730) Innehaver: Kjell Furu, Postboks 70 Bogerud,
0694 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogram for bildebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207064 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006110 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

NORDKALOTTENS HUS
(730) Innehaver: Vertshuset Skarven AS, Postboks
995, 9001 Tromsø, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207065 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006115 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Samsung Techwin Co Ltd, 28,
Sungju-dong, Changwon City Kyungnam, KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Linser, forstørrelsesglass; tørrceller; fotoceller;
akkumulatorbatterier; solbatterier; kretskort; optiske
tegnlesere; dioder; halvledere; integrerte kretser;
telemetri- og fjernstyrings-apparater; dataprogram
(innregistrert på databærere); elektroniske
signaloverførere; TV-overvåkingssystem; monitorer;
projeksjonsmonitorer; dataskjermer; digitale farge-
brytere; digitale farge-multplexere; viftestyringer;
automatiske brytere; video-fordelere og -forsterkere;
videoopptakere; video-konferansesystemer;
satellittposisjonsindikatorer og -lokaliseringsutstyr;
telefonapparater; kjøretøyskommunikasjonsapparater;
aeronautisk kommunikasjonsapparater; kamera;
kikkerter; CCD-kamera; mikroskop; digitale kamera;
videoframvisere; elektroniske mikroskop; LF for
halvledere; BGA for halvledere.

(300) Prioritet:
KR, 1999.12.08, 1999-3521
KR, 2000.03.03, 2000-9

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207066 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006119 (220) Inn dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Forestia AS, Postboks 25, 2435
Braskereidfoss, NO

(740,750) Fullmektig: Tactica AS, Postboks 2658 Solli,
0203 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 20: Foliebelagte takplater av spon, til bruk på
innvendig himling i rom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207067 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006376 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

UNIGAMES
(730) Innehaver: International Amusement
Manufacturing Company SL, Consejo de Ciento 106-
108 Terrassa, 08226 Barcelona, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, overvåkning,
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; spilleautomater.
KL. 41: Utdanning; tilveiebringelse av opplæring;
underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207068 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006684 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

TORNADO-
INSIDER.COM

(730) Innehaver: Tornado-Insider.com,
Stephensonstraat 19, 1015 CS, Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske databærere; bilde- og lydbærere,
også videobånd- og kassetter, CD-plater inneholdende
lyd, CD-ROM-plater (CD-I’er), laserdiskplater, optiske
plater og CD-plater inneholdende bilder; programvare.
KL. 16: Trykksaker; bøker, aviser, nyhetsblader og
magasiner.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet;
kontortjenester; profesjonelle formidlingstjenester
mellom bedrifter og finansinvestorer, både via og
utenfor internett; interaktiv fremskaffelse av
kommersiell informasjon, interaktiv fremskaffelse av
markedsføringsinformasjon; organisering av personale;
midlertidig bestyrelse.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
kursing, utdanningsvirksomhet og utstillinger i
undervisningsøyemed; disse tjenestene både via og
utenfor internett.
KL. 42: EDB-programmering; datatjenester; besørgelse
av online informasjon innenfor feltet av forretningsdrift,
teknologi, datamaskiner, internettrelaterte produkter og
tjenester og finans og investering; sammensetting og
tilveiebringelse av en online database omhandlende
investeringsmuligheter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207069 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006753 (220) Inn dato: 2000.06.13

(540)

(730) Innehaver: Fetter Klovn Holding AS, Karenslyst
Allé 6, 0277 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Pyntegjenstander av stål og jern.
KL. 8: Knivsmedvarer, kniver, boksåpnere,
pizzaskjærere.
KL. 20: Pyntegjenstander av plast.
KL. 21: Pyntegjenstander, kjeler, gryter, stekepanner,
kjøkkenredskaper, kjøkkenredskaper så som sleiver,
visper, opptrekkere, aspargesskrellere, stekespader,
kaffekanner av stål, metall og plast, boller av glass,
hardplast og stål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207070 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006781 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

VINYLOY
(730) Innehaver: Kleerdex Co, 100 Gaither Drive,
Suite B, Mount Laurel, NJ 08054, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 1999.12.14, 75/871,527

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207071 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006787 (220) Inn dato: 2000.06.14

(540)

TRAPALERT
(730) Innehaver: General Motors Corp, Detroit, MI,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Bagasjeromåpningssystemer for motorkjøretøyer
bestående av sensorer, infrarøde detektorer, ledninger,
kabler og mikroprosessorer, alle solgt som en enhet.
KL. 12: Deler til motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207072 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200006988 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

AUSTAL
(730) Innehaver: Austal Ltd, 100 Clarence Beach
Road, Henderson, WA 6166, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer, herunder skip og båter samt deler,
reservedeler, utstyr, komponenter og tilbehør til alle de
forannevnte varer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet.

(300) Prioritet:
AU, 1999.12.22, 818272

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207073 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007033 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

ZIRDESIGN
(730) Innehaver: Astra Tech AB, Aminogatan 1,
Mölndal, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207074 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007042 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

TERMFLO
(730) Innehaver: TPS Termiska Processer AB, S-611
82 Nyköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Sonder for måling av gjennomstrømming.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207075 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007045 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

MFS
(730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co,
500 Boylston Street, Boston, MA 02116, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester,
nemlig investeringer, rådgivning, forvaltning,
administrasjon og distribusjonstjenester for
investeringsselskaper, gjensidige fonds og andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207076 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007047 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co,
500 Boylston Street, Boston, MA 02116, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester,
nemlig investeringer, rådgivning, forvaltning,
administrasjon og distribusjonstjenester for
investeringsselskaper, gjensidige fonds og andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.03.19 - nr 12

31

(111) Reg.nr.: 207077 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007048 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co,
500 Boylston Street, Boston, MA 02116, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester,
nemlig investeringer, rådgivning, forvaltning,
administrasjon og distribusjonstjenester for
investeringsselskaper, gjensidige fonds og andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207078 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007049 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Tripod Inc, Williamstown, MA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
salgsfremmende tjenester for andre; forretningstjenester,
nemlig promotering av andres varer og tjenester,
herunder ved plassering av annonser og salgsfremmende
tiltak på elektroniske steder aksessert gjennom et
globalt datamaskinnettverk.
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; datamaskintjenester frembudt gjennom
et datamaskinnettverk som består i tilveiebringelse av
verktøy for oppbygging av nettsteder, HTML-redigerere
for oppbygging og publisering av nettsteder og
personlige nettsider på et globalt datamaskinnettverk;
datamaskinprogrammering, design og utarbeidelse av
nettsteder og personlige nettsider; oppbygging og
administrasjon av samt vertstjenester for nettsteder og
personlige nettsider; design, tegne- og skrivetjenester
for kompilering av personlige nettsider, administrasjon
av og vertstjenester for nettsteder for andre;
tilveiebringelse av generell informasjon (ikke direkte
relatert til utførelse av forretninger); og konsultasjon og
rådgivning vedrørende alle ovennevnte tjenester,
informasjon om teknologi software og hardware;
profesjonell rådgivning om de ovennevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207079 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007050 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Amway Corp, 7575 Fulton Street,
East, Ada, MI 49355, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater for rensing og bløtgjøring av vann og
presskarbon-filtreringssystemer for drikkevann samt
deler derfor.
KL. 21: Tomflasker.
KL. 32: Drikkevann og kildevann.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.22, 75/878,204

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207080 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007053 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

BUSULFEX
(730) Innehaver: Orphan Medical Inc, 13911 Ridgedale
Drive, Suite 475, Minnetonka, MN 55305, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207081 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007054 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

GIGANT
(730) Innehaver: Telenor Nett AS, 7004 Trondheim,
NO

(740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR,
Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207082 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007055 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

LUXLOOK
(730) Innehaver: Luxlook Ltd, 3 Park Avenue South,
15th floor, New York, NY 10016, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
tilveiebringelse av et utvalg av andres varer hvor kunder
kan få se og kjøpe disse på en hensiktsmessig måte;
kundeveiledning i forbindelse med tilveiebringelse av et
utvalg av andres varer hvor kunder kan få se og kjøpe
disse på en hensiktsmessig måte; kundeveiledning,
tilrettelegging og rådgivning vedrørende salg av varer
via et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings-
og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte
tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte
datalinje eller via et globalt datanettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.19, 76/029,752

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207083 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007301 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(730) Innehaver: Petrol, Slovenska Naftna Druzba,
D.D, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, SI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
salgsfremmende virksomhet; tjenester i forbindelse med
detaljhandel.

(300) Prioritet:
SI, 2000.03.07, Z-200070420

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207084 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007302 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

HIP SHOP
(730) Innehaver: Petrol, Slovenska Naftna Druzba,
D.D, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, SI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet;
salgsfremmende virksomhet; tjenester i forbindelse med
detaljhandel.

(300) Prioritet:
SI, 2000.03.07, Z-200070419

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207085 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007316 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

VISO
(730) Innehaver: Silicon Graphics, Inc, Mountain
View, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Videomonitorer, herunder videomonitorer for
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207086 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007317 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

NEWCHANGE
(730) Innehaver: Newchange Ltd, London, England,
GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, dataprogrammer;
elektroniske publikasjoner; mediastøttende lyd og
videoopptak; publikasjoner i elektronisk form
fremskaffet/forsynt online fra databaser inklusive
internett og den verdensomspennende web.
KL. 16: Trykksaker, trykte publikasjoner, tidsskrifter,
rapporter, nyhetsbulletiner.
KL. 35: Forretningsundersøkelser; innsamling og
tilveiebringelse/forsyning av forretningsinformasjon;
rådgivningstjenester relatert  til bedriftsledelse, -
administrasjon og -organisasjon, akkvisisjoner og
fusjoner og franchising; forberedelse/utarbeidelse av
rapporter; tilveiebringelse/forsyning av informasjon,
rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alle de
forannevnte tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske
kommunikasjonstjenester for overføring av data;
tjenester for elektronisk utveksling av dokumenter;
tjenester for elektronisk utveksling av data; elektronisk
post; elektroniske tjenester og overføring av
informasjon via datamaskiner; tjenester for elektronisk
overføring av data; tjenester for elektronisk overføring
av dokumenter; tjenester for elektronisk overføring av
informasjon.
KL. 42: Juridiske tjenester; juridiske
rådgivningstjenester; tilveiebringelse/forsyning av
informasjon relatert til juridiske saker, herunder også
tilveiebringelse/forsyning via
telekommunikasjonsnettverk, ved online-oversendelse,
via internett, via den verdensomspennende web og/eller
via andre elektroniske media; juridisk rådgivning og
representasjon av andre i juridiske saker; juridiske
undersøkelser.

(300) Prioritet:
EM, 1999.12.22, 1453638

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207087 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007352 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

SAFESET
(730) Innehaver: Stend Metall AS, Fanahammeren 24,
5244 Fana, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre
klasser); automater i metall for salg av engangssprøyter.
KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; automater for salg av engangssprøyter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207088 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007591 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

TRIMAKK
(730) Innehaver: Trimakk Ans, Postboks 2219, 3255
Larvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Støvsugere; maskiner og apparater for tepperens.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207089 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007660 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

CROCK-POT
(730) Innehaver: The Rival Co, Kansas City, MO
64131, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske
kokeapparater, nemlig kasseroller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207090 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007661 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

TWINHEAT
(730) Innehaver: The Rival Co, Kansas City, MO
64131, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske
varmeapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207091 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007662 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

QUIETECH
(730) Innehaver: The Rival Co, Kansas City, MO
64131, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
luftrenseapparater og -maskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207092 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007828 (220) Inn dato: 2000.07.04

(540)

TERAPAVE
(730) Innehaver: W. R. Grace & Co -Conn., New York,
NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske tilsetningsblandinger for å modifisere
en eller flere egenskaper hos sement, mørtel sement,
betong eller mursement til bruk ved fremstilling av
murarbeidenheter som f. eks. blokker, murstein, heller,
segmentale støttemur enheter eller andre strukturer
formet derav.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.11, 75/895017

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207093 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007830 (220) Inn dato: 2000.07.04

(540)

(730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick,
NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Brilleglass.
KL. 40: Støping, forming, tilpasning, sjattering, farging
og belegning av brilleglass.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon relatert til
synspleie og korreksjon av synet via et internet nettsted.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207094 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007831 (220) Inn dato: 2000.07.04

(540)

DEFINITY 2
(730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick,
NJ, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Brilleglass.
KL. 40: Støping, forming, tilpasning, sjattering, farging
og belegning av brilleglass.
KL. 42: Fremskaffelse av informasjon relatert til
synspleie og korreksjon av synet via et internet nettsted.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207095 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007868 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

(730) Innehaver: Portalen, senter for integrativ medisin
AS, Vektergården, Torvv. 1, 1383 Asker, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tjenester innen alternativ medisin og
tradisjonell kinesisk medisin, pasientbehandling,
veiledning innen pasient-/student-behandling, utvikling
av dataprogrammer, forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207096 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007870 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

EFISK
(730) Innehaver: Helge Cato Aamodt, Drammensveien
115B, 0273 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter,
tørkede frukter, gelé, syltetøy, kompotter, egg,
melkeprodukter; spiselige oljer.
KL. 39: Transportvirksomhet, innpakking og lagring av
varer. organisering av transport og reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207097 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007872 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter,
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett;
tomatpuré og tomatsaft for matlaging; snacksprodukter
basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete,
saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter.
KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt
drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og
næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre
deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier,
brød, pasta og konfektyrer inkludert sjokolade og
søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og
spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier),
krydder, snacksprodukter i form av popcorn og sprø
maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris,
bygg, rug eller bakverk og konditorvarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207098 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200007940 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

WORLD KITCHEN
(730) Innehaver: World Kitchen Inc, One Pyrex Place,
Elmira, NY 14902-1555, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Elektriske husholdningsapparater og redskaper,
nemlig blandemaskiner, kaffekverner, boksåpnere,
mixmastere, eggvispere, elektriske kniver,
kjøkkenmaskiner, pastamaskiner, brødmaskiner, saft-/
juicepressere, håndmiksere, miksere, elektriske woker,
blandemaskiner for bakverk.
KL. 8: Kjøkkenkniver, nemlig kjøttkniver, brukskniver,
smørbrødkniver, forskjærskniver, skavekniver og
potetskrellere, forannevnte solgt separat eller sammen
med en treblokk-knivholder, knivsmedvarer,
spisebestikk, kjøkkenkniver og tilbehør dertil.
KL. 9: Elektriske strykejern og støvsugere, herunder
stående og liggende støvsugere, samt elektriske koster,
koketermometere, magneter, tidsmålere.
KL. 11: Kaffetraktere, kaffekanner og -kokere,
varmebrett og -plater, mikrobølgeovner, brødristere,
brødristerovner, kjeler, dampkokeapparater,
frityrkokere, stekepanner, vaffeljern, kakejern og takker,
varmekjeler, elektriske gryter og panner, sentkokende
komfyrer og kokeapparater, innendørsgriller, vifter og
ventilatorer, inkludert tak-, gulv- og vindusvifter og -
ventilatorer, trykkokere, dampkokeapparater.
KL. 21: Middagsservise, kjøkkenservise, ildfaste fat,
bakeutstyr, serviser, glass og lagringsbokser og -esker
formet av glass, glasskeramikk, keramikk, plast og/eller
krystallinsk materiell produsert av glass ved
varmebehandling derav, deksler og lokk, varme- og
kjøleputer, erstatningsdeler dertil og matoppskriftshefter
solgt dertil; kokekar av metall; kokekar av metall,
nemlig kjeler og sausekjeler, stekepanner,
dobbeltkokere, gryter og panner, omelettpanner, små
jerngryter, kjeler og panner med skaft, kasseroller,
blandeboller, fondygryter og -kjeler, varmefat og -
plater, damprister, buffetgryter og -panner, kjeler,
vannkjeler og tekanner, kaffetraktere og -perkolatorer,
dryppende kaffetraktere og brett, stativ og
alkoholbrenner for oppvarming av slikt utstyr;
råkostkuttere; varmeisolerte containere og beholdere for
mat og/eller drikkevarer og glass eller glasskeramisk
kjøkkenutstyr, nemlig kasseroller, fat, asjetter og skåler,
boller eller gryter/potter eller bakeutstyr, solgt som en
enhet; kjøkkenredskaper og -utstyr, nemlig slikkepotter,
stekespader, skrapere, hvitløkpresser, skrellere,
ostehøvler og kniver, boksåpnere, poseklemmer, tenger,
innretninger til å gjøre kjøtt saftig under steking,
maisholdere, maisrensere, eggskjærere, eggdelere,
eggseparatorer, børster for å dryppe en stek,
bakverksbørster og -pensler, utstyr til dekorering av
bakverk, kjøttklubber, rister, visper, sikter, kjeks/
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kakekniver, rivjern og oppkuttere, iskrem/kakeskjeer,
plaskeskjermer, posjeringspanner for egg, glass- og
krukkeåpnere, målebeger og -skjeer, luktabsorbere av
rustfritt stål, børster for serviser og gryter/panner,
grillutstyr, brannsmekker, branndeksler, ostedelere,
matlagingsgafler, matlagingsskjeer, øser, sporskjeer,
spaghettigafler, hengende kurver, siler og tørkere,
oppvaskstativer, skjærere og kuttere, paiholdere og -
former samt paiserveringsbrett og -skjeer.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.13, 75/896,052

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207099 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008002 (220) Inn dato: 2000.07.13

(540)

(730) Innehaver: Røyken Næringsråd, Skatvedtveien
53, 3475 Sætre, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bedriftsrådgivning, konsultasjon for bedrifts- og
forretningsledelse; rådgivningstjenester for
forretningsledelse; næringsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207100 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008541 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

EXERCISE X.TRACK
(730) Innehaver: Per Arne Troset, Hjalmar Haalkes vei
5, 7033 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Giæver, Hegle
& Co DA, Postboks 2250, 7412 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207101 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008556 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter, samt
tilbehør herfor.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207102 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008577 (220) Inn dato: 2000.07.25

(540)

NVIDIA
(730) Innehaver: NVidia Corp, 3535 Monroe Street,
Santa Clara, CA 95051, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer hårdvare (innbefattet også integrerte
kretser), mykvare og periférenheter.
KL. 42: Design av computer hårdvare, mykvare og
periférenheter; planlegging av computersystemer,
konsulenttjenester, installasjon, testing, analyse,
vedlikehold, overvåking, brukerspesifisert rapportering,
kunderapportering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207103 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008603 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

HARDINGLAM
(730) Innehaver: Hardinglam ANS v/Sjur Tarjei Fykse,
Klyvevegen 83, 5612 Steinstø, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Foredla produkt av lamme- og fårekjøt.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207104 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008832 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

(730) Innehaver: Sport & Spill ASA, Postboks 1892,
7440 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast;
fordelings- og salgsautomater; underholdningsmaskiner
med myntinnkast.
KL. 41: Underholdningsvirksomhet; spillehaller.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207105 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008852 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

ALWAYS
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Forhåndsimpregnerte servietter med kosmetisk
lotion for kvinnelig hygiene.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207106 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008853 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

R-DPNR
(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Eksosrensesystemer for motorkjøretøyer;
katalysatorer for motorkjøretøyer.
KL. 12: Motorer for landkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207107 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008855 (220) Inn dato: 2000.07.31

(540)

SNICKERS CRUNCHER
(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av
husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr;
næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre,
fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter;
drikker som overveiende inneholder melk; supper;
kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske,
proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt
eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter
bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt
eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede
frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av
melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket,
kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller
av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter,
grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost;
smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever,
fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede,
kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker,
rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre
spiselige oljer eller fett eller av melk eller
meieriprodukter.
KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer;
kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre
risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og
næringsmidler laget av korn og beregnet som
menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger,
kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og
bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i
form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn
og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av
ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og
inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt,
frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost;
smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning,
mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av
korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende
bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og
fryste søtsaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207108 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200009394 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

(730) Innehaver: Tretek tre- og overflateteknik AS,
Postboks 8208, 6022 Ålesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og dertilhørende tilbehør og utstyr.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207109 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200009964 (220) Inn dato: 2000.08.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Chr. Salvesen & Chr. Tham’s
Communications Aktieselskab, Postboks 8, 7331
Løkken Verk, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, bistand
til bedriftsledelse, konsultasjoner om bedriftsledelse;
forretningsevaluering, forretningsinformasjoner,
forretningsundersøkelser, forretningsutvikling,
konsulentbistand i forretningssaker; næringsutvikling;
rasjonaliseringsekspertise; rådgivning for
rasjonalisering av forretninger, rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse; økonomisk
planlegging.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom,
taksering av fast eiendom, utleie av

landbrukseiendommer, eiendomsomsetning.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; busstransport, biltransport,
båttransport, godstransport, jernbanetransport,
lufttransport, passasjertransport, persontransport,
sjøtransport, sjåførtjenester, transporttjenester med bruk
av hest, varetransport; transportreservering,
transportinformasjon; organisering av cruisefart,
transport av reisende, reiseledervirksomhet, eskorte av
reisende, reisereservering, sightseeing (turistbesøk),
utleie av turistbusser, turistbyråer (unntatt hotell og
pensjonatreservering); distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; produksjon av
elektrisk kraft.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; jordbruks- og
landbrukstjenester, juridiske tjenester;
arkitektvirksomhet; boligformidling (hoteller og
pensjonater); planlegging og rådgivning vedrørende
bygging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger);
feriehus; hoteller, hotellreservering;
reisefølgevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207110 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200009965 (220) Inn dato: 2000.08.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Chr. Salvesen & Chr. Tham’s
Communications Aktieselskab, Postboks 8, 7331
Løkken Verk, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, bistand
til bedriftsledelse, konsultasjoner om bedriftsledelse;
forretningsevaluering, forretningsinformasjoner,
forretningsundersøkelser, forretningsutvikling,
konsulentbistand i forretningssaker; næringsutvikling;
rasjonaliseringsekspertise; rådgivning for
rasjonalisering av forretninger, rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse; økonomisk
planlegging.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom,
taksering av fast eiendom, utleie av
landbrukseiendommer, eiendomsomsetning.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; busstransport, biltransport,
båttransport, godstransport, jernbanetransport,
lufttransport, passasjertransport, persontransport,
sjøtransport, sjåførtjenester, transporttjenester med bruk
av hest, varetransport; transportreservering,
transportinformasjon; organisering av cruisefart,
transport av reisende, reiseledervirksomhet, eskorte av
reisende, reisereservering, sightseeing (turistbesøk),
utleie av turistbusser, turistbyråer (unntatt hotell og
pensjonatreservering); distribusjon av elektrisk kraft.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; produksjon av
elektrisk kraft.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; jordbruks- og
landbrukstjenester, juridiske tjenester;
arkitektvirksomhet; boligformidling (hoteller og
pensjonater); planlegging og rådgivning vedrørende
bygging; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger);
feriehus; hoteller, hotellreservering;
reisefølgevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207111 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200010059 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

WRISTCARE
(730) Innehaver: IST International Security
Technology OY, Melkonkatu 16 A, SF-00210
Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Apparater og innretninger for overvåkning/
kontroll av helse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207112 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200010074 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

INTENSIVE BLENDS
(730) Innehaver: Clairol Inc, 345 Park Avenue, New
York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Hårpleiepreparater, nemlig sjampo, balsam,
hårspray, hårtonings- og fargingspreparater,
hårstylingmidler, nemlig mousse og gel, hårkur- og
hårtoningsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207113 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200010172 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

(730) Innehaver: Travelflow International AB, Klara
Norra Kyrkogata 26, 4tr, S-111 22 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Reisebyråtjenester.
KL. 42: Hotellreservering, programmering for
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207114 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200010173 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

TRAVELFLOW
(730) Innehaver: Travelflow International AB, Klara
Norra Kyrkogata 26, 4tr, S-111 22 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Reisebyråtjenester.
KL. 42: Hotellreservering, programmering for
datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207115 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200010755 (220) Inn dato: 2000.09.12

(540)

PARROT HILL
(730) Innehaver: Raisin Social Ltd, Tripod House, 105-
107 Lansdowne Road, Croydon CR0 2BN, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Vin; alkoholholdige drikker; alkoholholdige
fruktekstrakter; likører; cocktails og brennevin.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207116 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011076 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

BEING GIRL
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære preparater 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, geodetiske, elektriske,
elektroniske, 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,
dataprogrammer innregistrert på databærere;
brannslukningsapparater.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdingsvirksomhet.

(300) Prioritet:
FR, 2000.08.07, 3045453

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207117 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011077 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

COLORLUCENT
BACKLIT

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Kopieringspapir, trykkpapir.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.20, 78/004941

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207118 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011078 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

ACTI-PRO
(730) Innehaver: Karl Müller GmbH & Co, 1-3,
Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Mikroorganismer, mikroorganismer spesielt
probiotiske mikroorganismer i frysetørret form.
KL. 29: Kjøtt- og pølsevarer; fermenterte grønnsaker
samt melkeprodukter, alle varer fremstilt ved bruk av
probiotiske mikroorganismer og/eller funksjonelle
matvaretilsetninger av plante, animalsk eller mikrobiell
opprinnelse, på basis av eggehvite, kullhydrater og/eller
fett samt i form av vitaminer, aminosyre, mikrobielle
stoffskifteprodukter, sekundære planteinnholdsstoffer og
prebiotiske substanser for ikke-medisinske formål.
KL. 30: Næringserstatningsmidler av mineralsk, plante,
animalsk eller mikrobiell opprinnelse, på basis av
eggehvite, kullhydrater og/eller fett samt i form av
vitaminer, aminosyrer, mikrobielle stoffskifteprodukter,
sekundære planteinnholdsstoffer og prebiotiske
substanser for ikke-medisinske formål; brød-, bake- og
deigvarer samt øvrige kornprodukter, spesielt
frokostcerealer og müsli, sukker, nøtter eller sjokolade
inneholdende søtsaker eller snacks, sauser, krydder,
spesielt strøkrydder, alle varer fremstilt under
anvendelse av probiotiske mikroorganismer og/eller
næringserstatningsmidler av mineralsk, plante, animalsk
eller mikrobiell opprinnelse, på basis av eggehvite,
kullhydrater og/eller fett samt i form av vitaminer,
aminosyrer, mikrobielle stoffskifteprodukter, sekundære
planteinnholdsstoffer og prebiotiske substanser, for
ikke-medisinske formål.
KL. 32: Alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktsafter,
sirup, preparater for tilberedning av drikker, alle varer
fremstilt ved bruk av probiotiske mikroorganismer og/
eller ernæringserstatningsstoffer av mineralsk, plante,
animalsk eller mikrobiell opprinnelse, på basis av
eggehvite, kullhydrater og/eller fett samt i form av
vitaminer, aminosyrer, mikrobielle stoffskifteprodukter,
sekundære planteinnholdsstoffer og prebiotiske
substanser, for ikke-medisinske formål.

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.20, 300 21 487

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207119 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011080 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

FINEST CALL
(730) Innehaver: Clark Foods Inc, 495 Industrial Blvd,
New Albany, IN, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207120 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011083 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

TALIXANE
(730) Innehaver: Galderma SA, CH-6330 Cham, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Dermatologiske farmasøytiske produkter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207121 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200011085 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

LEMON LIGHTS
(730) Innehaver: John Frieda Professional Hair Care
Inc, 57 Danbury Road, Wilton, CT, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Sjampo, hårbalsam, hårskum, hårspray, hårvann,
håroljer, hårgels, hårfriseringskrem,
hårfargingspreparater, hårserum, kroppspleieprodukter,
eteriske oljer, kosmetikk, tannpussemidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207122 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008169 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

COLIBRIA
(730) Innehaver: Colibria AS, Hoffsveien 1A, 0275
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner; databehandlingsutstyr;
dataprogrammer; dataspill.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
portalvirksomhet på globalt og internt datanettverk;
konsultasjoner, informasjons- og rådgivingstjenester
knyttet til det forannevnte.
KL. 42: Edb-programmering; lisensiering og utleie av
dataprogramvare; konsulenttjenester vedrørende
datamaskiner, dataprogrammer og datasystemer;
individuell design, utvikling og vedlikehold av
dataprogrammer, -spill, -systemer, -websider og
nettverk for andre; utleie av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207123 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008436 (220) Inn dato: 2000.07.18

(540)

ASSETEDGE
(730) Innehaver: Compaq Information Technologies
Group L.P, 20555 State Highway 249, Houston, TX
77070, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansielle tjenester og leasingtjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.17, 75-921433

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207124 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200008540 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

X.TRACK
(730) Innehaver: Per Arne Troset, Hjalmar Haalkes vei
5, 7033 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Giæver, Hegle
& Co DA, Postboks 2250, 7412 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207125 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199907435 (220) Inn dato: 1999.07.23

(540)

SABANET
(730) Innehaver: Saba Software, Inc, 500 Airport
Boulevard, Suite 150, Burlingame, CA 94010, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 1999.01.29, 75/630,800

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207126 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199908465 (220) Inn dato: 1999.08.19

(540)

(730) Innehaver: Geno, Postboks 4123, 2301 Hamar,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til vitenskapelige formål og
til bruk i landbruk.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; sæd for
kunstig inseminasjon; befruktede egg.
KL. 31: Levende dyr; næringsmidler til dyr; dyrefôr;
ernæringsblandinger til dyr; næringsmidler for husdyr.
KL. 42: Oppdrett av dyr; forskning og utvikling av nye
produkter; faglige konsultasjoner i forbindelse med dyr;
veterinære tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19

(111) Reg.nr.: 207127 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 200003216 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(730) Innehaver: It Fornebu Eiendom AS, Postboks
394 Sentrum, 0103 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forvaltning, drift og utvikling av fast eiendom;
omsetning av fast eiendom for andre; finansiell
virksomhet i tilknytning til forvaltning, kjøp, salg, drift
og utvikling av fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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(111) Reg.nr.: 207128 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 199912098 (220) Inn dato: 1999.11.22

(540)

(730) Innehaver: Office Line Mac & Carry AS,
Postboks 4326 Torshov, 0402 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Vogt & Co DA, Postboks 1503
Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer; brannslukningsapparater.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 37: Service og reparasjon av edb hardware.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; service, reparasjon av edb software;
brukerstøtte, leie og lisensiering av edb software og
hardware, byggevirksomhet (planlegging og rådgivning)
og installering av edb software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov § 21
(dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før 01.04.96)

Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven § 23

(111) Reg.nr.: 179822 (151) Reg.dato: 2001.02.22

(210) Søk.nr.: 19935787 (220) Inn dato: 1993.11.26

(540)

ENAPRIL
(730) Innehaver: Apothekernes Laboratorium AS,
Harbitzalléen 3, 0275 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Hele klassen.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.03.19
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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.: 2R229544
(151) Int. reg. dato: 2000.03.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.18

(540)

STATESMAN
(730) Innehaver: Montres Rolex SA, 3-5-7, rue
Francois-Dussaud, CH-1211 Genève 24, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Pocket watches, wrist watches and clocks.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: R255490
(151) Int. reg. dato: 1982.05.10
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.09

(540)

RITZ
(730) Innehaver: The Ritz Hotel Ltd, 14 South Street,
London W1Y 5PJ, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  All services of hotels, restaurants, steakhouses,
snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls.

Gazette nr.: 10/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.03.19 - nr 12

51

(111) Int. reg. nr.: 518301
(151) Int. reg. dato: 1987.09.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.03.20

(540)

(730) Innehaver: Eden-Waren GmbH, 2, Johann-
Pülsch-Strasse, D-36088 Hünfeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Coffee substitutes, non-medicinal infusions,
sugar, natural products as a substitute for sugar; flour
and wheat products in the form of flakes, groat and pith
for nutritional purposes; wheatgerm; starch and starch
preparations for nutritional purposes; pudding mix;
biscuits, cakes, pastry and confectionery; honey, fruit
and molasses syrup; pâtés filled with mixtures of fruits
and chocolate containing honey; yeast, baking powder;
cooking salt; plant-based and mineral salts for
nutritional purposes; mustard; vinegar, sauces and
prepared sauces, seasoning for salads, spices; red-grain
groat and other types of groats, fig meal; ready-cooked
meals and set-course meals partially cooked mostly
consisting of cereals.

Gazette nr.: 12/99

(111) Int. reg. nr.: 594090
(151) Int. reg. dato: 1992.11.05
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.28

(540)

(730) Innehaver: Alois Pöschl GmbH & Co KG, 1,
Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Snuff with added menthol in the English
tradition.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 594693
(151) Int. reg. dato: 1992.11.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.07

(540)

ELTEX
(730) Innehaver: Solvay Polyolefins Europe-Belgium
SA, 44, rue du Prince Albert, B-1050 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Thermoplastic materials and unprocessed
synthetic resins.
KL. 17:  Sheets, plates and rods (semi-finished
products) made of thermoplastic materials and synthetic
resins.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 600400
(151) Int. reg. dato: 1993.03.29
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.17

(540)

DEKASEPTOL
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG,
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medication for animals and humans; chemical
products for medical and hygiene use; drugs and
pharmaceutical products; products for destroying
vermin and weeds; disinfectants.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 605823
(151) Int. reg. dato: 1993.07.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.26

(540)

SLIDEX
(730) Innehaver: Ursula Fitterer, 84-85, Untere
Marktstrasse, A-3492 Etsdorf Am Kamp, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for the cleaning and non-slip
treatment of stone floors, floor tiles and bathtubs.
KL. 3:  Degreasing products.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 606695
(151) Int. reg. dato: 1993.09.30
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.30

(540)

BAILO
(730) Innehaver: Bailo SpA, Localita Coldane, I-38050
Pieve Tesino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Spectacles, spectacle lenses, pince-nez cases,
optical goods, optical and photographic apparatus and
instruments.
KL. 18:  Leather articles, imitation leather articles,
large bags, handbags, umbrellas, change purses, wallets,
rucksacks, travel bags, suitcases.
KL. 25:  Ready-made sports’ and leisure articles,
clothing for men, women and children, including under
and outerwear, of fabric or knitted, blouses, skirts,
trousers, jeans, jackets, cardigans, raincoats, overcoats,
cravates, gloves, scarves, berets, stockings and socks,
shoes.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 626820
(151) Int. reg. dato: 1994.09.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.10

(540)

QUINTEZZ
(730) Innehaver: Beleggingsmaatschappij Eldap BV, 1,
St. Ignatiusstraat, NL-4817 Breda, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Telecommunication apparatus and instruments,
transmitters, receivers, aerials, telephone apparatus,
telephone answering machines, radios, facsimile
machines and their parts and accessories included in this
class; radar detectors, photocopying apparatus.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 644451
(151) Int. reg. dato: 1995.10.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.12.07

(540)

VEGAFINA
(730) Innehaver: Tabacalera SA, calle Eloy Gonzalo
10, 28010 Madrid, ES

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

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

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 657766
(151) Int. reg. dato: 1996.04.26
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.26

(540)

MONEYMAXX
(730) Innehaver: Aegon Nederland NV, 50,
Mariahoeveplein, NL-2591 TV La Haye, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance; financial operations; monetary
operations.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 683131
(151) Int. reg. dato: 1997.09.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.11

(540)

CATARHEX
(730) Innehaver: Oertli Instrumente AG
Medizintechnik, 4, Hafnerwisenstrasse, CH-9442
Berneck, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Apparatus for ophtalmic surgery, especially
for cataract removal.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 687386
(151) Int. reg. dato: 1997.12.23

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

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

Gazette nr.: 4/98

(300) Prioritet:
CH, 1997.06.25, 447 781

(111) Int. reg. nr.: 699469
(151) Int. reg. dato: 1998.08.04

(540)

COCO
(730) Innehaver: Chanel SarL, Burgstrasse 26, CH-
8750 Glaris, CH

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

Gazette nr.: 20/98
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(111) Int. reg. nr.: 700036
(151) Int. reg. dato: 1998.05.13

(540)

(730) Innehaver: Mascom spol. s.r.o, U pejrarny 97,
142 00 Praha 4 - Libus, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Real estate agencies.

Gazette nr.: 21/98

(111) Int. reg. nr.: 701606
(151) Int. reg. dato: 1998.10.20

(540)

SPATIAL ACE
(730) Innehaver: Carmenta AB, Box 31121, S-400 32
Göteborg, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetic data carriers; data processing
apparatus and computers; recorded computer
programmes.
KL. 42: Computer programming.

Gazette nr.: 22/98

(300) Prioritet:
SE, 1998.04.21, 98-03263

(111) Int. reg. nr.: 712470
(151) Int. reg. dato: 1999.04.23
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.03

(540)

B. NARDINI
(730) Innehaver: Ditta Bortolo Nardini SpA, 2, Via
Ponte Vecchio, I-36061 Bassano del Grappa VI, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Beers, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers).
KL. 42:  Providing of food and drink in restaurants,
temporary accommodation, medical, hygienic and
beauty care, veterinary and agricultural services, legal
services, scientific and industrial research, computer
programming.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 712685
(151) Int. reg. dato: 1999.03.08

(540)

T 1
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanism for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35: Collecting and provision of data; advertising
and business affairs.
KL. 36: Financial affairs; real estate affairs.
KL. 37: Service for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for
telecommunication.
KL. 38: Telecommunication services; 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. 41: Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books and periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42: Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 11/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.09.23, 398 54 596

(111) Int. reg. nr.: 718193
(151) Int. reg. dato: 1999.07.28

(540)

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

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH,
Zeppelinallee 47, D-60487 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Toilet soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, toiletries, preparations for the cleaning, care
and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants
for personal use.

Gazette nr.: 18/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.23, 399 23 561.2/03

(111) Int. reg. nr.: 719703
(151) Int. reg. dato: 1999.08.06
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.30

(540)

CORNÉ PORT ROYAL
(730) Innehaver: SA Vanparys Chocolatier, 10, Avenue
Mercator, B-1300 Wavre, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Chocolate products, confectionery, cookies
and biscuits, edible ices.

Gazette nr.: 11/00
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(111) Int. reg. nr.: 722980
(151) Int. reg. dato: 1999.09.20
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.03

(540)

HAGER
(730) Innehaver: Hager Holding GmbH, Im Hofgarten,
D-66131 Saarbrücken, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Installation equipment for energy transmission
and energy distribution, namely distribution cabinets,
distribution boxes, distribution enclosures, distribution
boards, consumer units, meter panels, bus bars, bar
supports, rails, mounting plates, connection bars,
terminal strips, clamps, line taps, general purpose
trunking and dado trunking, namely cable trays
trunking, cable ladder, slotted panel trunking, junction
boxes, outlet boxes, service poles and posts; electrical
protection devices, namely circuit breakers, residual
current devices and residual current monitoring devices,
overvoltage protection devices, isolators, main switches,
fuse-switch disconnectors, fuses, fuse carriers, motor
protection devices; electrical control and monitoring
equipment and remote electrical control and monitoring
equipment, namely switches, inverters, push buttons,
pilot lights, socket outlet, bells, transformers, metering
devices, sensor devices to indicate smoke, wind,
humidity, temperature, light or movement; automatic
electrical circuit control devices, namely relay,
contactors, time-lag switches, clock switches,
programmable switch and control devices, load
checkers, control relays, regulators, dimmers, remote
controls, remote switches, remote controlled protection
switches, thermostats; electrical consumer equipment,
namely wall switches, ceiling switches, dimmer
switches, electronic switches, socket outlets including
switched and/or protected socket outlets, data socket
outlets, telephone socket outlets, plugs, connectors,
connecting boxes, user modules for connecting electric
cookers; electronic catalogues, engineering and
quotation software for electrical installations, software
for monitoring and controlling electrical installations.
KL. 11:  Electrical consumer equipment, namely lamp
holders, lamp sets.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 724531
(151) Int. reg. dato: 1999.11.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.04.13

(540)

AUGIER
(730) Innehaver: Augier Robin Briand & C SA, 36, rue
Gabriel Jaulin, F-16100 Cognac, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Cognac.

Gazette nr.: 9/00

(111) Int. reg. nr.: 724669
(151) Int. reg. dato: 1999.12.07
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.26

(540)

EIBLET
(730) Innehaver: JNet Systems AG, Eschlikonerstrasse
176, CH-9542 Münchwilen TG, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software programs for the control of
components of electronic facilities in buildings, in
particular components relating to lighting and to
heating.
KL. 38:  Transmission and broadcasting of electronic
signals for the control of components of electronic
facilities in buildings via interactive networks which are
accessible via telephone, cable, satellite and radio links.
KL. 42:  Programming for computers, maintenance of
computer software programs.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 726924
(151) Int. reg. dato: 1999.12.16

(540)

TUBE
(730) Innehaver: Athena Networking Products BV, 87,
Ulvenhoutselaan, NL-4834 MD Breda, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Information processing installations and
systems (computer hardware and software); (personal)
computers; computer peripheral devices; computer
memories; accessories and parts for the aforementioned
products, not included in other classes.

Gazette nr.: 3/00

(111) Int. reg. nr.: 729089
(151) Int. reg. dato: 1999.12.27

(540)

(591) Merket er i farger

(526) Unntaksanmerkning: The words VENICE
BEACH THE WORKOUTFIT are excluded from the
legal protection

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

(740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech
advokatfirma AS, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing including clothing for sports and
leisure; shoes and boots, including shoes and boots for
sports and leisure.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.14, 399 56 516.7/25

(111) Int. reg. nr.: 730044
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

STADIP COLOR
(730) Innehaver: Saint-Gobain Glass France SA, Les
Miroirs, 18, avenue d’Alsace, F-92400 Courbevoie, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Glass and glazings for construction; security
glass and glazings, either toughened or laminated, for
construction.
KL. 21:  Colour glass, security colour glass.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 730753
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and computer peripheral
devices; parts and fittings therefor.

Gazette nr.: 8/00
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(111) Int. reg. nr.: 731288
(151) Int. reg. dato: 2000.02.16

(540)

ECT
(730) Innehaver: Europe Combined Terminals BV, 7,
Seattleweg, NL-3195 ND Pernis Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Loading and unloading of ships; storage and
transfer of containers and other goods; transporting,
loading and unloading of containers («stuffing and
stripping») and other means of storage and transport;
logistic planning with respect to transport.
KL. 42:  Logistic consultancy with respect to transport.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.10, 657322

(111) Int. reg. nr.: 731290
(151) Int. reg. dato: 2000.04.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Primator OY, Elannontie 15, SF-
01510 Vantaa, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 7:  Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.03.17, T200000909
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(111) Int. reg. nr.: 731729
(151) Int. reg. dato: 2000.03.02

(540)

AAP
(730) Innehaver: Leadd BV, Wassenaarseweg 72, NL-
2333 AL Leiden, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products and preparations used for the
preparation of medicines; diagnostic preparations for
scientific purposes.
KL. 5:  Pharmaceutical products and preparations,
including preparations for inducing programmed cell
death; diagnostic preparations for medical purposes.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.09.07, 658451

(111) Int. reg. nr.: 732702
(151) Int. reg. dato: 2000.02.18

(540)

KÖNIG LUDWIG
(730) Innehaver: Schlossbrauerei Kaltenberg Irmingard
Prinzessin von Bayern KG, Geltendorf, DE

(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. 4:  Candles, wicks.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
products; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
KL. 6:  Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes; ores.
KL. 8:  Hand-operated tools and hand-operated
instruments for use in agriculture, horticulture and
forestry, for construction of machines, apparatus and
vehicles as well as for construction engineering; cutlery,
forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric
(included in this class), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines and data processing
equipment; fire extinguishers; data carriers of all kinds;
computer software; spectacles; sunglasses; spectacle
cases.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 14:  Precious metals and their alloys as well as
goods in precious metals or coated therewith (included
in this class); jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products,
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing
type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
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thereof (included in this class); animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 19:  Nonmetallic building materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable buildings; nonmetallic
monuments.
KL. 20:  Furniture, mirrors, picture frames; products,
not included in other classes, of wood, cork, reed, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, plastic materials;
cushions (included in this class).
KL. 21:  Implements (included in this class) and
receptacles for household and kitchen use (neither of
precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).
KL. 24:  Woven fabrics and textile goods not included
in other classes; bed and table covers.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 26:  Lace and embroidery, ribbons and braids;
buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; haberdashery, except thread (included in this
class).
KL. 27:  Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall
hangings.
KL. 28:  Games, toys; gymnastics and sporting articles
not included in other classes; Christmas tree
decorations.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
KL. 30:  Sugar, rice, tapioca, sago; flours; bread; edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
KL. 32:  Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers and
sparkling wine).
KL. 34:  Tobacco; smokers’ articles; matches.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 36:  Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 41:  Education; training; entertainment; sporting
and cultural activities.
KL. 42:  Restaurant services (food services); temporary
accommodation; licensing of intellectual property.

Gazette nr.: 10/00

(111) Int. reg. nr.: 732969
(151) Int. reg. dato: 2000.03.30

(540)

C166
(730) Innehaver: Infineon Technologies AG, 53, St.-
Martin-Strasse, D-81541 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic components; data-processing
programs.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.10, 399 78 227.3/09

(111) Int. reg. nr.: 733360
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(730) Innehaver: Sonberg BV, Postbus 3079, NL-2130
BT Hoofddorp, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Mouth washes and mouth refreshing products,
not for medical purposes.
KL. 5:  Pills, tablets and coated tablets for medical use.
KL. 30:  Confectionery, candy.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.08, 660354
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(111) Int. reg. nr.: 733362
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(730) Innehaver: Sonberg BV, Postbus 3079, NL-2130
BT Hoofddorp, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Mouth washes and mouth refreshing products,
not for medical purposes.
KL. 5:  Pills, tablets and coated tablets for medical use.
KL. 30:  Confectionery, candy.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.08, 660355

(111) Int. reg. nr.: 733520
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

(730) Innehaver: Luxair Société Luxembourgeoise de
Navigation Aérienne SA, Aéroport du Luxembourg, LU-
2957 Luxembourg (Grand-Duche du Luxembourg), LU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Construction; repair work; installation
services; maintenance and repair services for aeroplanes
and aeroplane motors and engines; washing of
aeroplanes; snow removal and de-icing services for
aeroplanes; cleaning of aeroplanes.
KL. 39:  Transport; air transport; transportation
information; transport reservations; transport by coach;
packaging and storage of goods, rental of storage
containers, freight brokerage, transport brokerage,
warehouse rental, aeroplane chartering, passenger
transportation, piloting, parking space rental;
organization of trips, travel agencies (excluding hotel
reservations and reservations in family-run hotels);
organisation of tours, travel reservations, transportation
of travellers.
KL. 42:  Catering (providing food and drinks), self-
service restaurants, fast food restaurants and snackbars,
coffee shops, cafeterias, catering services; hotel and
boarding house bookings; meteorological information,
expert appraisal; checking of luggage and travellers.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.18, 659002
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(111) Int. reg. nr.: 733625
(151) Int. reg. dato: 2000.04.14

(540)

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

(730) Innehaver: Consilium AB, Box 5028, S-131 05
Nacka, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Nautical, surveying, optical, signalling,
checking (supervision) and life-saving apparatus and
instruments; alarm apparatus including fire and gas
alarm apparatus; all for use in the marine industry.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733702
(151) Int. reg. dato: 1999.12.28

(540)

EUROPATWEB
(730) Innehaver: Groupe Arnault SA, 41, avenue
Montaigne, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; electronic apparatus and
instruments, namely data processing apparatus and
equipment; apparatus for recording, transmission,
production, emission, reproduction, projection of sound,
images, signals; data processing apparatus and
equipment; computers; teleprocessing apparatus,
instruments and installations; television, transceiver;
computer software, software packages; computer
peripheral units including interfaces and memory units,
modems; magnetic, analog and digital recording media,
digital optical disks; data transmission and
telecommunication apparatus and instruments;
processors, microprocessors, computer programs and
computer programs prerecorded on tapes, disks,
diskettes, cartridges, cassettes and other carriers, CD-
ROMs, DVDs, audio-video compact disks, digital
compact disks, optical compact disks, CD-Is, interactive
DVDs, compact DVDs, CD-ROMs with reference to the
Internet and other recording media; processors for
computer programs, computer memories; computer
components, data storage, reproduction, recording,
input, reading, printing, processing, display,
transmission apparatus, apparatus and instruments for
optical scanning of data, sounds, images; spreadsheet
programs for computers, computer printers and
peripherals for printers, interfaces for printers; computer
programming language on magnetic media; emitting,
receiving and transmitting systems by means of cables,
microwaves, satellites, networks especially the Internet;
remote controls for industrial operations; connection
hardware for computer equipment; computer keyboards,
and computer video-monitoring devices, namely
computer mice, trackballs, joysticks and game keypads;
optical disk drives and their computer programs;
electronic devices for receiving televised programs or
programs transmitted via a telecommunication network
such as the Internet and their transmission on a
television set or another display device and their
computer programs; telephones and computer programs
used for controlling their operation; telephones designed
for telecommunications on telecommunication networks
and computer programs used for controlling their
operations; recreational consoles consisting of computer
hardware and computer software providing audio-video
and multimedia data; computer operating programs;
computer programs used for controlling the displaying
of televised programs, other data and information
provided on telecommunication networks such as the
Internet; computer programs used for managing
communication and data transfers between notebook
computers and office computers; interactive television
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apparatus and instruments.
KL. 35:  Advertising, advertising on telecommunication
networks; administrative business management;
commercial administration, commercial and technical
management of computer files; data storage; computer
file rental; management of computer servers, of data
transmission networks, of telecommunication networks
and of telematic services; advice on interactive
communication and multimedia development strategy;
interactive advertising; subscription to television or
radio programs, video and sound recordings,
subscription to audiovisual media.
KL. 38:  Telecommunications; telecommunication via
the Internet or Intranet networks; communication via
analog and digital computer terminals; cable television
broadcasting; news agencies; electronic analog and
digital transmissions; storage, processing of
information, data, signals, satellite, cable, network
transmission of sounds, images, signals and data;
provision of telecommunication infrastructures,
telecommunication using modems, computer-aided
transmission of messages and images; electronic mail
services; transmission of information, signals, texts,
images, sounds by telematic means; electronic mail by
telematic means and on-line mail service; on-line
information transmission; rental of message sending
apparatus, televised broadcasts; communications on an
open or closed global computer network, supply of
connections to a computer network; computer-aided
transmission of messages and images, electronic mail
services.
KL. 41:  Training, entertainment, education, cultural
activities, arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organization of cultural or
educational events, exhibitions, of colloquiums,
conferences, conventions, seminars, symposiums,
training courses, reservation of seats for shows;
computer instruction services; writing of interactive
scripts.
KL. 42:  Computer program design; design and
development of interactive CD-ROMs, of compact
disks, of DVDs, of CD-ROMs in relation to the Internet
and of other recording media; computer graphics and
artistic design and development; development of two-
dimensional and three-dimensional animations, design
of photographs; computer software development, design
and updating; design, development, follow-up
supervision and updating of Internet sites and sites for
private computer networks; design consulting; advice on
in-house organization of computer networks (the
Internet, intranets and private networks); design and
development of pages dedicated to computer networks
(the Internet, intranets, private and other networks);
design and development of elements (documents on all
type of media) for promoting the use of computer
networks and CD-ROMs; setting up (design and
development) and operation of all telecommunication
networks and telecommunication sites for e-commerce;
computer programming, leasing access time to a
computer database, to a computer for data handling;
provision of access to a telecommunication network
especially by means of a television or a micro-
computer; provision of access to a telecommunication
network portal; provision of access to a search engine of
a network for telecommunication, scanning and transfer

of data, images, sounds, signals; engineering and
services in connection with design, development,
implementation of applications in the field of computer
technology, information, communication and
telecommunications; software and software package
publishing; updating of information in databases;
software licensing; rental of computer software;
computer consultancy services; maintenance of
computer software; technical computer consultancy;
consultancy in the field of information technology and
editing of computer data for use in computer networks;
industrial design services, graphic design services;
copyright management.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.06.30, 99 800 555

(111) Int. reg. nr.: 733773
(151) Int. reg. dato: 2000.05.10

(540)

FREDS
(730) Innehaver: Freds La Mote AB, Ringugnsgatan
11, S-216 16 Malmö, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, especially underwear and socks.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 733776
(151) Int. reg. dato: 2000.04.27

(540)

E-NOSE
(730) Innehaver: Nordic Sensor Technologies AB,
Teknikringen 6, S-583 30 Linköping, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Sensors and computer programs, recorded.
KL. 42:  Medical care, scientific and industrial
research, and computer programming.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.03.14, 00-02142
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(111) Int. reg. nr.: 733781
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Med & Life Polska - Sp.z.o.o., ul. M.
Dabrowskiej 45, 05-806 Komorów, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Medical devices for therapy by magnetic field.

Gazette nr.: 11/00

(111) Int. reg. nr.: 734013
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

(730) Innehaver: Smilmer AB, Box 156, S-741 00
Knivsta, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.
KL. 35:  Advertising; preparation, providing and
systematisation of computerised information.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.20, 00-03286

(111) Int. reg. nr.: 734156
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Danmeter A/S, Kildemosevej, 13,
DK-5000 Odense C, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Apparatus and instruments for surgical and
medical use, apparatus and instruments for monitoring
anaesthetic depth during surgery.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DK, 1999.11.01, VA 1999 04491
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(111) Int. reg. nr.: 734158
(151) Int. reg. dato: 2000.01.27

(540)

LIFEWINDOW
(730) Innehaver: Grundig AG, Beuthener Strasse 41,
D-90471 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital
video signals (images) and/or analog and/or digital
audio signals (sound) and/or data, especially consumer
electronic apparatus including car radios, clock radios,
screens or picture tubes, displays, monitors, projectors
and antennas; apparatus and systems for satellite
receiving, including antennas; navigation systems,
especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semiconductor
memories) and/or optical recording carriers, all in tape
or disk form or planiform (included in this class);
apparatus and instruments of information and
communication techniques, including office
communication, especially dictating machines;
apparatus of telecommunication, especially wired and
wireless subscriber’s devices as well as telephone
answering machines and facsimile devices (telefax);
copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and
computer parts; network apparatus, especially network
server and network connecting apparatus, and network
systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially in the form of Intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; remote control transmitters and
remote control receivers for the aforesaid goods; data
processing programmes and computer software as well
as operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and
readable by machines; parts of all the aforesaid goods;
combinations of the aforesaid goods.
KL. 38:  Telecommunication and multimedia services,
including electronic communication, data bank or
information services (also against payment), on-demand
services, linguistic services and inquiry services, offline
as well as online, on-demand and other electronic media
services, especially processing and transmission of
electronically transmitted data, sounds and images
(audio and video signals) via cables, satellite,
computers, computer networks, telephone cables as well
as any other transmitting medium; network service for
transmission of data, images and speech/voice; base
radio services and mobile radio services as well as
telematic services; in-house communication, especially
hotel communication.
KL. 42:  Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and
multimedia computer software (music, sound/audio,
data, video and images).

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734159
(151) Int. reg. dato: 2000.03.31

(540)

CAREXPLORER
(730) Innehaver: Magnus Luc, 50, Achterdries, B-9050
Gent-Brugge, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Business management, business
administration, help in the working or management of a
commercial undertaking; business assistance to
companies in their transition to automation, and
concerning the choice of communication systems;
electronic lay-out of documents, electronic data-
processing, electronic reproduction of documents.
KL. 41:  Education, training and educational sessions
on the subject of automation and telecommunication.
KL. 42:  Computer programming for the benefit of
design and commercialization of Internet sites and
commercial databanks on the world-wide web (WWW)
or on other electronic and telecommunication carriers;
design of web sites; research and advisory services
concerning the choice and the use of hardware and
software.

Gazette nr.: 12/00
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(111) Int. reg. nr.: 734658
(151) Int. reg. dato: 2000.01.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Softbank SA, ul. 17-go Stycznia 72 a,
02-146 Warszawa, PL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers, printers, complete devices for
viewing images, optical disk drives, scanners, curve
plotters, modems, visual display units, keyboards,
readers, feeders, computing machines, telefax machines,
communications adapters, switchboards, sound and
image reproduction apparatus, office machines,
automatic cash dispensers, floppy disks, compact discs
(CDs), hard disks, network cards, disk drives, software,
network accessories.
KL. 35:  Middleman services during commercial
transactions in the field of selling office machines, of
electrical and electronic apparatus and computer
hardware.
KL. 37:  Installation services, upkeep and repair of
computers, of computer networks, of computing
accessories, of electrical and electronic apparatus.
KL. 41:  Training in the area of computer systems and
networks, software and computer hardware.
KL. 42:  Hiring of computers, of electrical and
electronic apparatus; carrying out projects, studies and
giving advice in the area of computer systems,
networks, software and computer hardware.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
PL, 1999.12.13, Z-210 948

(111) Int. reg. nr.: 734666
(151) Int. reg. dato: 1999.12.10

(540)

(730) Innehaver: iTEAM GmbH, Carl-Zeiss-Str. 9, D-
97424 Schweinfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electric apparatus and
instruments (included in this class), photographic,
cinematographic, optical apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; recorded and blank films, audio and
video cassettes, recorded and blank data carriers of all
kinds, particularly magnetic data carriers; disks
(magnetic), floppy disks, compact discs, CD-ROMs,
magnetic tapes, optical discs, electronic storage devices
and similar kinds of storage devices; phonograph
records; computers, including miniature computers;
electronic information systems, consisting of data input,
data output, data transmission and data storage
apparatus; game apparatus adapted to television sets,
video games, computer games and other electronic
games (included in this class); gambling and
entertainment machines; computer software.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter,
particularly books as well as scripts, papers, magazines,
pamphlets; photographs; stationery; artists’ materials;
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards.
KL. 35:  Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception,
realisation, placing and publication of advertising in all
media accessible to the public (advertising in print
media, radio and television, cinema advertising as well
as advertising in the Internet); organization consulting,
management consulting, personnel management
consulting and business consulting including analysis
and comparison of enterprises, in particular in the field
of marketing and business strategy; marketing, in
particular direct marketing; sales promotion;
procurement of business know-how for marketing
systems in the retail trade; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; management
and business administration; marketing research and
market analysis, compilation of statistics; lay-out and
procurement of advertisements; shop window dressing;
distribution of samples for advertising purposes;
planning, organization and realization of presentations,
exhibitions, fairs and events for business and publicity
purposes; office functions; management and business
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administration.
KL. 36:  Financial affairs, particularly finance
consulting, account of charges and analysis in the field
of marketing.
KL. 41:  Education; teaching; instruction, further
educational courses; organization and realization of
seminars; publication and issuing of books, journals and
magazines.
KL. 42:  Computer programming; producing 2-D and 3-
D computer animations; services of a graphic designer,
producing graphics and illustrations of all kinds; image
processing of all kinds.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.10, 399 33 421.1/35

(111) Int. reg. nr.: 734675
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

X-LITE
(730) Innehaver: Willy Rüsch AG, 4-10, Willy-Rüsch-
Strasse, D-71394 Kernen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.26, 399 74 616.1/10

(111) Int. reg. nr.: 734781
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(730) Innehaver: Champagne de Castellane, 57, rue de
Verdun, F-51200 Epernay, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Wines of French origin, namely champagne.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735171
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.05.26

(540)

(730) Innehaver: IGA Finance BV, 13, Zeemansstraat,
NL-3016 CN Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Handbags for women and men, shoulder bags,
traveling bags, suitcases, briefcases, rucksacks, pocket
wallets, purses.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 735489
(151) Int. reg. dato: 2000.05.30

(540)

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

(730) Innehaver: Nylstar SA, Avenue de l’Hermitage,
F-62000 Saint Laurent Blangy, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 22:  Raw fibrous textile; synthetic fibres;
polyamide fibres.
KL. 23:  Yarns for textile purposes; synthetic yarns for
textile purposes; polyamide yarns for textile use.
KL. 24:  Fabrics made of synthetic fibres and/or yarns;
fabrics made of polyamide fibres and/or yarns; fabrics
for lingerie; fabrics for clothing; fabrics for footwear;
fabrics for headwear.
KL. 25:  Clothing, footwear, headwear, lingerie,
underwear, stockings and tights.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.14, 99828939
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(111) Int. reg. nr.: 736842
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary products.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.09, 469798

(111) Int. reg. nr.: 736843
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary products.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.02.09, 469997

(111) Int. reg. nr.: 736851
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

WEIZZZ
(730) Innehaver: Stiegl Immobilien Vermietung
GmbH, 1, Kendlerstrasse, A-5017 Salzburg, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42:  Providing of food and drink in restaurants;
operating gastronomic companies, bars, cafés,
restaurants and premises serving snack food.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.12.20, AM 8242/99

(111) Int. reg. nr.: 736861
(151) Int. reg. dato: 1999.07.15

(540)

(730) Innehaver: Avl List GmbH, 1, Hans-List-Platz,
A-8020 Graz, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Calibrating and control chemicals for analyzers.
KL. 7:  Internal combustion engines and parts thereof
(other than for land vehicles); compressors; internal
combustion engines for test purposes with and without
turbochargers, with exhaust gas recycling and storage of
combustion gas.
KL. 9:  Actuators, sensors, instruments, facilities and
installations, all for measuring, testing and monitoring
in research applications; piezoelectric crystals,
equipment for the growth and treatment of piezoelectric
crystals, strain gauges, piezoelectric and electroacoustic
components, piezoelectric resonators, pressure sensors,
high-pressure sensors, static and dynamic calibrating
systems for high-pressure sensors, acceleration sensors,
measuring equipment for determination of the resonance
behavior of piezoelectric pressure sensors, force
sensors, distance sensors, optical sensors, capacitive and
inductive transducers, microwave sensors; measuring
probes and instruments for applications in
biotechnology and environmental protection, devices for
analysing environmental samples, and microcomputers
and microprocessors for such devices; ion-selective
sensors based on fluorescence-optical principles of
measurement; fluorescence photometers and equipment
for spectroscopic analyses; measuring probes and
equipment for monitoring sewage or waste water plants
and for protection of water bodies; apparatus for
determining the concentration of an agent contained in a
substance, luminescent indicators, electro-optical
measuring instruments, electro-chemical electrodes,
microelectrodes, microoptical and micro-
electrochemical sensors with evaluation electronics;
measuring instruments, measuring apparatus, measuring
facilities and corresponding evaluation facilities for
science applications, measuring tools, precision
instruments for measuring the interior diameters of
pipes, measuring machines, test instruments, test
apparatus, testing machines, weighing, signalling and
monitoring equipment, flowmeters, thermometers,
instruments for measuring structure-borne sound and
air-borne sound, flow regulators, pressure regulators,
speed regulators; electronic liquid level measuring
devices, instruments for measuring pressure vibrations
in liquids, instruments for measuring torsional
vibrations, capacitive distance meters for upper dead
center of reciprocating engines, equipment for
measuring the composition of exhaust gases,
densitometers, angle marker generators, photoelectric
barriers, microwave interferometers, speed measuring
devices, cadence calculators, calibrating devices for
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sensors and measuring equipment, electric charge
amplifiers; laser-optical instruments for investigation of
flow phenomena in liquids and gases; diagnosis
equipment for internal combustion engines both self-
driven and externally driven, monitoring devices for
internal combustion engines in operation, measuring
equipment for thermodynamic evaluation of internal
combustion engines; dynamometric brakes for test
stands, facilities for the control of internal combustion
engines, partly and fully automated engine test stands
and test stands for subassemblies and their components,
test stands for the testing of aircraft components;
ballistic equipment for recording and evaluation of
measured values, target detectors, gunpowder analysers,
ballistic measurers, ammunition testers for interior
ballistics; computer and control programs for the
operating and testing of internal combustion engines and
for the analysis of exhaust gas emissions, their
generation and reduction, and for stresses, strains,
vibrations, noise generation, noise propagation and
noise radiation; computer programs for flow phenomena
and combustion processes inside the engine, and for
processes of mixture-forming and mixture-layering;
computer programs for simulation of thermodynamic
processes; computer programs for simulation of flows,
temperature and pressure curves; computer programs for
simulation of temperature distribution in solid bodies,
especially in components of internal combustion
engines and their subassemblies; computer programs for
simulation of combustion and detonation processes;
computer programs for flow processes and combustion
processes, and for processes of mixture-formation,
charging and mixture-layering in internal combustion
engines, computer programs for external flows around
moving parts and bodies, especially landcraft, aircraft
and watercraft, computer programs for flows in closed
spaces, especially air conditioning applications;
computer programs for analysis of exhaust gas
emissions, their generation and reduction; measuring
probes and measuring instruments for applications in
biotechnology, beverage and food technology and
environmental protection, their components,
microcomputers and microprocessors for these devices;
sensors and measuring probes for measuring the oxygen
partial pressure, carbon dioxide partial pressure,
hydrogen-ion concentration, electrolyte concentration,
metabolite and substrate contents in bioreactors,
fermenters and apparatus for beverage and food
technology; optical fiber sensors and instruments for
simultaneous measurement of various parameters (for
instance, oxygen partial pressure, carbon dioxide partial
pressure, hydrogen-ion concentration, electrolyte
concentration); biosensors and ion-selective sensors
based on luminescence-optical principles of
measurement; sensors and instruments for trace analysis
in the beverages and food industry; optical sensors,
reference electrodes, capillary electrodes, electrode test
equipment; test stands, test equipment and
experimentation equipment for medical and biological
apparatus and instruments, as well as apparatus for
beverage and food technology; microcomputers and
microprocessors for medical purposes; electrotechnical
machinery and apparatus.
KL. 10:  Medical apparatus and instruments; medical
measuring devices and instruments as well as their

components, medical therapy equipment; probes for
medical purposes, not-invasive and transcutane
measuring devices, equipment for the withdrawal of
blood; equipment for blood tests and their components,
hose pumps, sample feeding devices, devices for
determination of the electrolyte contents, hydrogen-ion
concentrations, metabolite and substrate contents, and
partial pressures of gaseous substances, devices for
determining the concentration of an agent contained in a
substance, luminescent indicators, luminescence
photometers and equipments for spectroscopic analyses,
electro-optical measuring instruments, electrochemical
electrodes, microelectrodes, optical sensors, immuno
sensors, micro-optical and mmicroelectrochemical
sensors with evaluation electronics, reference
electrodes, capillary electrodes, electrode test
equipment, calibrating devices for measuring
instruments, all for medical applications; equipment for
tumor diagnosis; implantable devices for measuring the
composition of body fluids and for automatic
medication; medical pulse pressure transducers;
artificial sleep and anaesthetization equipment.
KL. 12:  Internal combustion engines for land vehicles
and parts thereof.
KL. 37:  Maintenance of internal combustion engines
and vehicles; maintenance of electronic measuring,
testing and monitoring devices and of electronic
measuring, testing and monitoring facilities;
maintenance of medical and biotechnological equipment
and instruments, as well as apparatus for beverage and
food technology.
KL. 41:  Training courses and classes for company
personnel and guest engineers in engine design, research
and development, and in measurement technology and
instrumentation, including shows of cine and video
films.
KL. 42:  Research in engine construction, measurement
technology and instrumentation, engineering, expert
work and expertises; development, design, calculation
and construction planning of internal combustion
engines, test engines and parts thereof; calculations
using data processing systems; development of
machinery and apparatus, test stands, dynamic test
stands, simulation test stands, cold test stands,
manufacture test stands; test equipment, measuring
instruments and experimental gear for engines and
machines and ballistics; component development for
combustion engines and other engine types; calculation
and development of low-emission combustion
techniques and lean-fuel engines; combustion
photography and high-speed photography for
combustion chambers, development of power
assemblies, development of vehicles; calculation and
development of fuel systems for engines using liquid,
solid or gaseous fuels and for injection engines using
conventional fuels or alternative fuels; calculation,
analysis and testing of the influence of fuels and
lubricating oils on exhaust emissions and on the
abrasive and corrosive wear of engine components and
resulting particle emissions; calculation, analysis and
testing of oil consumption based on the metallic
components of particle emissions; transient exhaust gas
and particle emission technology, chemical and
spectroscopic analysis of exhaust gases and particle
emissions; investigation of overall behavior, noise
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generation and silencing; development and calculation
work on noise reduction in engines and gear trains and
total systems; analysing and consulting work on internal
combustion engines and systems operated by such
engines, and on gear trains; development of
macroprograms for computer-aided design and
computer-aided manufacturing, and computer programs
for databank applications; development of computer and
control programs for the operating and testing of
internal combustion engines and for analysis of exhaust
gas emissions, their generation and reduction, and for
stresses, strains, vibrations, noise generation, noise
propagation and noise radiation; development of
computer programs for flow phenomena and
combustion processes inside the engine, and for
processes of mixture-formation and mixture-layering;
development of computer programs for simulation of
thermodynamic processes; development of computer
programs for simulation of flows, temperature and
pressure curves; development of computer programs for
simulation of temperature distribution in solid bodies,
especially in components of internal combustion
engines and their subassemblies; development of
computer programs for simulation of combustion and
detonation processes; development of computer
programs for flow processes and combustion processes,
and for processes of mixture-formation, charging and/or
mixture-layering in internal combustion engines;
development of computer programs for external flows
around moving parts and bodies, especially landcraft,
aircraft and watercraft; development of computer
programs for flows in closed spaces, especially air
conditioning applications; development of computer
programs for analysis of exhaust gas emissions, their
generation and reduction; rental of data processing
systems and rental of computer, simulation and control
programs for development and research of computer-
aided construction and computer-aided manufacturing,
of databank applications as well as for operating and
testing of internal combustion engines; research and
development of apparatus, devices measuring probes
and measuring instruments, development of test stands,
test equipment and experimentation equipment,
preparation of computer programs and control
programs, performance of analyses and consultancy, all
in the fields of biotechnology, medicine, beverage and
food technology and environmental protection;
measurements for purposes of environmental protection;
rental of medical instruments and apparatus, of
apparatus for beverage and food technology and of
equipment for environmental protection.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.01.28, AM 466/99

(111) Int. reg. nr.: 736873
(151) Int. reg. dato: 2000.05.11

(540)

TECHSAGE
(730) Innehaver: Purup-Eskofot A/S, Industriparken
35-37, DK-2750 Ballerup, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Sensitized plates for offset printing, sensitized
films, unexposed, brightening chemicals (colour-) for
industrial purposes.
KL. 2:  Dyes, toners (ink) for photocopiers.
KL. 9:  Development apparatus and instruments,
development apparatus and instruments for offset
printing, data processing equipment and apparatus and
instruments for recording and reproduction of images,
films, printers, digital input and output scanners (data
processing equipment), computer-to-plate devices,
electrical and electronic devices for digital setting,
electrical and electronic film image setters, digital press
machines, transmitters of digital data, laser photo
setters, as well as parts and accessories to the
aforementioned goods (not included in other classes),
computer software for use with the aforementioned
goods.
KL. 16:  Printed matter, paper articles, brochures,
instructional material, inking ribbons for printers, ink.
KL. 35:  Consultancy in connection with sale,
marketing and concept development of products for the
graphic industry.
KL. 42:  Development, maintenance, including in the
form of repair, installation and implementation of
computer software.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DK, 1999.11.16, VA 1999 04762

(111) Int. reg. nr.: 736888
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

EASYTRADE PLUS
(730) Innehaver: Deutsche Postbank AG, 122-126,
Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Financial affairs, monetary affairs, especially
security brokerage.

Gazette nr.: 15/00
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(111) Int. reg. nr.: 736988
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

TOUCHE LIBERTE
(730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetic products and make-up.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.18, 00/3.001.916

(111) Int. reg. nr.: 736995
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

RETIPON
(730) Innehaver: Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.
Fabrik GmbH, 165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581
Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Medicines and pharmaceutical products, in
particular ophthalmological preparations.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737009
(151) Int. reg. dato: 2000.05.25

(540)

MAILBOX
(730) Innehaver: Josef Kanz GmbH & Co KG,
Gammertinger Strasse 30, D-72419 Neufra/
Hohenzollern, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Knitted, frame knitted and woven clothing.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737011
(151) Int. reg. dato: 2000.06.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Taris Incir Tarim Satis Kooperatifleri
Birligi, 1492 Sokak No: 14, Alsancak/Izmir, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Processed dried figs.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737119
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

TWINET
(730) Innehaver: Siga Floor AG, Rütmatt, CH-6017
Ruswil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Adhesives for industrial applications, for wall
tiles as well as for the repair of broken objects.
KL. 17:  Adhesive tapes and adhesive paper other than
for medical, stationery or household purposes.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.08, 471 316
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(111) Int. reg. nr.: 737177
(151) Int. reg. dato: 2000.06.01

(540)

AMITIÉ
(730) Innehaver: Industrias y Confecciones SA
Induyco, c/o Tomàs Bretòn, 62, 28045 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; animal skins,
hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737181
(151) Int. reg. dato: 2000.06.19

(540)

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

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

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.23, 399 81 596.1/12

(111) Int. reg. nr.: 737757
(151) Int. reg. dato: 2000.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
51 Parkstrasse, D-22605 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this
class), especially smokers’ articles, jewellers’ goods,
jewellery, horological and chronometric instruments.
KL. 34:  Tobacco, tobacco products, especially
cigarettes; smokers’ articles included in this class,
matches.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.22, 399 81 152.4/34
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(111) Int. reg. nr.: 737974
(151) Int. reg. dato: 2000.05.02

(540)

(730) Innehaver: Infranor SA, 5, place de la Gare, CH-
1296 Coppet, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Electronic motors, namely servomotors, step
motors, linear motors (except for engines for land
vehicles); speed reducers with zero backlash; control
elements for machines, motors and engines, namely
encoders, resolvers, dynamos; electrical controls for
machines, motors and engines, namely power
amplifiers, regulators, digital control systems.
KL. 35:  Business management, commercial
administration.
KL. 42:  Scientific and industrial research; computer
programming.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.06, 471773

(111) Int. reg. nr.: 737975
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

(730) Innehaver: C.F. Ploucquet GmbH & Co, 11,
Ploucquetstrasse, D-89522 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Textiles and textile goods (included in this
class), especially for outerclothing.
KL. 25:  Clothing and headgear.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.15, 399 79 504.9/24

(111) Int. reg. nr.: 737982
(151) Int. reg. dato: 2000.07.26

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.09, 00/3007393
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(111) Int. reg. nr.: 737985
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: La Casera SA, P de la Habana 140,
28036 Madrid, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Soda water; table water; sparkling water;
mineral water; preparations for making mineral water;
beers; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737988
(151) Int. reg. dato: 2000.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
51 Parkstrasse, D-22605 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this
class), especially smoker’s articles, jewellers’ goods,
jewellery, horological and chronometric instruments.
KL. 34:  Tobacco, tobacco products, especially
cigarettes; smokers’ articles included in this class,
matches.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.22, 399 81 153.2/34
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(111) Int. reg. nr.: 738255
(151) Int. reg. dato: 2000.06.02

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic substances for medical use, baby food;
mineral and vitamin supplements.
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, chocolate and cocoa-based
beverages; chocolate and cocoa-based preparations for
making beverages, sugar, rice, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, biscuits; bars, in particular cereal bars,
muesli bars, chocolate bars, fruit and cereal bars and
cereal-based energy bars; snack food, in particular
pretzels, potato crisps, crackers; edible ice; honey,
golden syrup; salt, spices; ice for refreshment;
mayonnaise.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.02, 473235

(111) Int. reg. nr.: 738277
(151) Int. reg. dato: 2000.06.12

(540)

(730) Innehaver: Parmalat SpA, Via O. Grassi, 22/26,
I-43044 Collecchio (PR), IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cakes, biscuits and other bakery products.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.01.13, MI2000C000293
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(111) Int. reg. nr.: 738545
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

NOUBA
(730) Innehaver: Generale Biscuit, 4-6, rue Edouard
Vaillant, F-91200 Athis-Mons, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie,
dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups;
tinned foodstuffs essentially containing meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; prepared, dried,
cooked, canned, frozen dishes, essentially made with
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
savoury or sweet snack goods made with fruit or
vegetables such as potatoes, flavoured or plain; crisps,
dried fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts
and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
cheeses in brine, fromage blanc, strained soft white
cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form, plain
or flavoured; beverages containing dairy products, milk
beverages with high milk content, milk beverages
containing fruits; fermented dairy products flavoured or
plain; edible oils, olive oil, edible fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice,
puffed rice, tapioca, sago; coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals; tarts and pies (sweet or
savoury), pizzas; plain or flavoured and/or filled pasta,
cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
essentially made with pasta; prepared dishes essentially
containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavored; savoury or sweet cocktail snacks made with
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ice, ice creams essentially made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.
KL. 32:  Beers (with or without alcohol), still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable
juices, fruit or vegetable beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations
for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages containing lactic starters.
KL. 33:  Alcoholic beverages containing lactic starters.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.27, 99/820.002

(111) Int. reg. nr.: 738547
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

EDITION STEMMLE
(730) Innehaver: Stemmle Publishers GmbH «Im
Fischer», Seestrasse 16, CH-8800 Thalwil, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed products, particularly in the field of
art, photography, entertainment and science.
KL. 35:  Compilation, processing and use of
information relating to printed material, newspapers,
periodicals, books and electronic media.
KL. 41:  Publication of books and magazines;
publication of data media.

Gazette nr.: 17/00
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RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 12/00 ble int. reg.nr. 428935 kunngjort med feil
i varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL. 37: Construction and repair work.
KL.42: Hotels, restaurants; reservation of hotel rooms
for travelers.

I NT nr. 38/00 ble int. reg.nr. 728451 kunngjort med feil
i varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL. 9: Appliances for the control construction
installations, particularly of installations for buildings,
dependent on presence and/or on activities; sensors,
particularly for monitoring for presence and/or
activities; components for the above appliances and
sensors.

I NT nr. 45/00 ble reg.nr. 205164 kunngjort med feil i
varefortegnelsen.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL. 1: Kjemiske, biokjemiske, biologiske så vel som
bioteknologiske preparater for industrielt og
vitenskapelig bruk; biologiske preparater for
laboratorier, diagnostikk så vel som analytika, ikke for
humanmedisinsk og veterinærmedisinsk bruk.
KL. 5: Biologiske preparater for laboratorier,
diagnostikk så vel som analytika for humanmedisinsk
og veterinærmedisinsk bruk.

I NT  nr. 4/01 ble reg. nr. 139110 ved en feil kunngjort
slettet.
Varemerket er gjenopprettet i varemerkebasen.

I NT  nr. 5/01 ble reg. nr. 55849 ved en feil kunngjort
slettet.
Varemerket er gjenopprettet i varemerkebasen.

I NT nr. 6/01 int. ble reg.nr. 733491 kunngjort med feil i
innehavers navn.
Riktig navn skal være:
Roche Diagnostics GmbH.

I NT  nr. 7/01 ble reg. nr. 134881, 135201, 151566 og
151571 ved en feil kunngjort slettet.
Varemerkene er gjenopprettet i varemerkebasen.

I NT  nr. 8/01 ble reg. nr. 79008 ved en feil kunngjort
slettet.
Varemerket er gjenopprettet i varemerkebasen.

Reg.nr. 145758, 151171, 169306, 183161, 193127,
193428, 200909, 201943, 206377 og 206635:
Korrekt navn på innehaver er Avaya Inc.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 45296

(730) Innehaver: Aesculap AG & Co KG, Am
Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen, DE

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

(111) Reg.nr.: 52832

(730) Innehaver: Dr.Beck & Co AG, Grossmannstrasse
105, D-20539 Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 81101

(730) Innehaver: Duramax, INC, Middlefield, OH, US

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

(111) Reg.nr.: 81258

(730) Innehaver: Albright & Wilson UK Ltd, P.O. Box
3, Oldbury, West Midlands B68 0NN, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 81525

(730) Innehaver: Nidar AS, Bromstadvegen 2, 7004
Trondheim, NO

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

(111) Reg.nr.: 81787

(730) Innehaver: ABB AB, S-721 83 Västerås, SE

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

(111) Reg.nr.: 82157

(730) Innehaver: Royal Greenland A/S, Nuuk,
Grønland, DK

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

(111) Reg.nr.: 90505

(730) Innehaver: Le Creuset SA, F-02230 Fresnoy-le-
Grand, FR

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

(111) Reg.nr.: 107332

(730) Innehaver: Bridgestone Sports CO Ltd, Tokyo,
JP

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

(111) Reg.nr.: 107578

(730) Innehaver: Lin Pac Mouldings LTD,
Birmingham, GB

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

(111) Reg.nr.: 120797

(730) Innehaver: Saiwa SPA, Via Cecchi 6, I-16129
Genova, IT

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

(111) Reg.nr.: 128177

(730) Innehaver: Brandt Group Hausgeräte GmbH,
Postfach 1251/1252, D-59202 Ahlen, DE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 137671

(730) Innehaver: Paroc Group OY AB, Neilikkatie 17,
SF-01300 Vanda, FI

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

(111) Reg.nr.: 137672

(730) Innehaver: Paroc Group OY AB, Neilikkatie 17,
SF-01300 Vanda, FI

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

(111) Reg.nr.: 138900

(730) Innehaver: Graphisoft R&D Szàmitàstechnikai
Fejlesztô Részvénytársaság, Záhony u.7, H-1031
Budapest, HU

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

(111) Reg.nr.: 142735

(730) Innehaver: Abribus City-Media GmbH,
Hamburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 143982

(730) Innehaver: Smith & Nephew Inc, Largo FL, US

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

(111) Reg.nr.: 143986

(730) Innehaver: Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, RI 02892, US

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

(111) Reg.nr.: 144005

(730) Innehaver: Fiskars Oyj Abp, Pl 235, SF-00101
Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 144038

(730) Innehaver: Rhodia Chimie, 26 Quai Alphonse Le
Gallo, F-92512 Boulogne-Billancourt Cedex, FR

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

(111) Reg.nr.: 144135

(730) Innehaver: Mo och Domsjö AB, S-891 80
Örnsköldsvik, SE

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

(111) Reg.nr.: 144136

(730) Innehaver: Mo och Domsjö AB, S-891 80
Örnsköldsvik, SE

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

(111) Reg.nr.: 144137

(730) Innehaver: Mo och Domsjö AB, S-891 80
Örnsköldsvik, SE

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

(111) Reg.nr.: 144183

(730) Innehaver: Highland Distillers plc, West
Kinfauns, Perth, Scotland, GB

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

(111) Reg.nr.: 144225

(730) Innehaver: Burmah Castrol Chemicals Ltd,
Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 144239

(730) Innehaver: British Sky Broadcasting Ltd, 6
Centaurs Business Park, Grant Way, Isleworth,
Middlesex TW7 5QD, England, GB

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.03.19 - nr 12

80

(111) Reg.nr.: 144240

(730) Innehaver: British Sky Broadcasting Ltd, 6
Centaurs Business Park, Grant Way, Isleworth,
Middlesex TW7 5QD, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 144588

(730) Innehaver: Cederroth Internatonal AB, Box 715,
SE-194 27 Upplands Väsby, SE

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

(111) Reg.nr.: 144665

(730) Innehaver: Renault, Boulogne-Billancourt, FR

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

(111) Reg.nr.: 144896

(730) Innehaver: Fletcher Challenge Investments UK
Limited, Sittingbourne, Kent ME10 3ET, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 144897

(730) Innehaver: Fletcher Challenge Investments UK
Limited, Sittingbourne, Kent ME10 3ET, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 159604

(730) Innehaver: Kinnarps AB, S-521 88 Kinnarp, SE

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

(111) Reg.nr.: 160453

(730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 170309

(730) Innehaver: IntelliTech International Inc, 577
Main Street, Suite 5, Hudson, MA 01749, US

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

(111) Reg.nr.: 171165

(730) Innehaver: Wind Sportswear GmbH,
Allerbeeksring 53-55, D-21266 Jostaburg, DE

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

(111) Reg.nr.: 171691

(730) Innehaver: Graf Stefan Keglevich Nachfolger
Weinbrand Gesellschaft m.b.H, Raimundstrasse 45, A-
4020 Linz, AT

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

(111) Reg.nr.: 171809

(730) Innehaver: Graf Stefan Keglevich Nachfolger
Weinbrand Gesellschaft m.b.H, Raimundstrasse 45, A-
4020 Linz, AT

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

(111) Reg.nr.: 173808

(730) Innehaver: Graf Stefan Keglevich Nachfolger
Weinbrand Gesellschaft m.b.H, Raimundstrasse 45, A-
4020 Linz, AT

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

(111) Reg.nr.: 182771

(730) Innehaver: Micro Science Technologies, 520
Washington Blvd., PMB 422, Marina Del Rey, CA
90292, US

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.03.19 - nr 12

81

(111) Reg.nr.: 193983

(730) Innehaver: Advanced Auctions LLC, 201
Devonshire Street, 9th Floor, Boston, MA 02110, US

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

(111) Reg.nr.: 194947

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

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

(111) Reg.nr.: 198646

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

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

(111) Reg.nr.: 204297

(730) Innehaver: AdLINK Internet Media AG,
Elgendorfer Strasse 57, D-56410 Montabaur, DE

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

(111) Reg.nr.: 204298

(730) Innehaver: AdLINK Internet Media AG,
Elgendorfer Strasse 57, D-56410 Montabaur, DE

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

(111) Reg.nr.: 205322

(730) Innehaver: TTI Group Ltd, 39-43 Bilton Way,
Luton, Bedfordshire LU1 1UU, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 205747

(730) Innehaver: Duxford IP Services Ltd, 2
Harbourmaster Place, International Financial Services
Centre, Dublin 1, IR

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

(111) Reg.nr.: 206411

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

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

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 144371

(730) Innehaver: Southern Pacific Hotel CORP LTD,
Sydney, NSW, AU

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 196143

(730) Innehaver: Crazy Bull Café SrL, Roma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller, lorgnetter, beskyttelsesbriller, solbriller
og deres etuier, innfatninger, snorer og kjeder.
KL. 16: Klebebånd og klebebåndsfordelere; album,
papir- og plastikkposer, for emballasje, tavler, hefter,
bokmerker, emballasje for flasker av kartong eller papir,
pennaler, kasser av kartong, kalendere, kort, spillekort,
kataloger, hefteklemmer for kontor, kaffefiltre av papir,
innpaknings- og omslagspapir, samlemapper
(papirhandel), tegneblokker, konvolutter,
falseinnretninger (kontorartikler), fyllepenner,
søppelposer (av papir og plastikk), gratulasjonskort,
papirlommetørklær, papirkniver, brevkurver, magasiner,
ølbrikker, notatblokker og notisbøker, emballasjepapir,
skriveblokker, papirpresser, penner, blyanter,
blyantspissere, fotografiholdere, tallerkenbrikker av
papir, plakater av papir eller kartong, plakater,
trykksaker, duker av papir, bordbrikker av papir,
servietter av papir, avrivningskalendere, papirhåndklær.
KL. 25: Klesartikler, nemlig badekåper, badedrakter,
strandklær, kåper, øreklaffer, kjoler, trikotklær, jakker,
jerseyklær, skjortebluser, trikotasje, halvhansker, slips,
anorakker, bluser, overfrakker, parkas, pullovere,
pysjamaser, hode- og halstørklær av silke, skjerf, sjal,
skjorter, undertrøyer, skjørt, kitler, sokker, trikotjakker,
dresser, gensere, bukser, bukseseler, undertøy,
uniformer, vester, regnjakker; fottøy og hodeplagg.
KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann;
fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
KL. 42: Hotell- og restauranttjenester, kaféer,
restauranter, puber, ølstuer; tjenester som bistand,
rådgivning, planlegging, utvelgelse, anbefaling når det
gjelder administrasjon av de ovennevnte aktiviteter.

(111) Reg.nr.: 204181

(730) Innehaver: Høgskolen Stord/Haugesund,
Havarivernsenteret, Haglandsveien 20, 5514
Haugesund, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser og
symposium; registreringen omfatter ikke
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet eller
organisering og ledelse av konferanser og symposium
vedrørende helbredelse ved hjelp av homøopatiske
hjelpemidler, urtehjelpemidler eller andre naturlige
hjelpemidler uten bruk av konvensjonelle medisiner
(naturlig helbredelse).
KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling;
skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og
landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og
industriell forskning; EDB-programmering; rådgivning;
forskning; faglige konsultasjoner; registreringen
omfatter ikke medisinsk og hygienisk behandling,
skjønnhetspleie, veterinære tjenester, rådgivning,
forskning eller faglige konsultasjoner vedrørende
helbredelse ved hjelp av homøopatiske hjelpemidler,
urtehjelpemidler eller andre naturlige hjelpemidler uten
bruk av konvensjonelle medisiner (naturlig helbredelse).
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 199
Reg. nr.: 8388
Reg. nr.: 19390
Reg. nr.: 19456
Reg. nr.: 29013
Reg. nr.: 29021
Reg. nr.: 40028
Reg. nr.: 40378
Reg. nr.: 42289
Reg. nr.: 43073
Reg. nr.: 45296
Reg. nr.: 45587
Reg. nr.: 56729
Reg. nr.: 57041
Reg. nr.: 57572
Reg. nr.: 57606
Reg. nr.: 57654
Reg. nr.: 57692
Reg. nr.: 57695
Reg. nr.: 57714
Reg. nr.: 57716
Reg. nr.: 57978
Reg. nr.: 57981
Reg. nr.: 58007
Reg. nr.: 58221
Reg. nr.: 58353
Reg. nr.: 80923
Reg. nr.: 80986
Reg. nr.: 81033
Reg. nr.: 81073
Reg. nr.: 81101
Reg. nr.: 81198
Reg. nr.: 81258
Reg. nr.: 81265
Reg. nr.: 81275
Reg. nr.: 81308
Reg. nr.: 81395
Reg. nr.: 81446
Reg. nr.: 81525
Reg. nr.: 81587
Reg. nr.: 81703
Reg. nr.: 81787
Reg. nr.: 82159
Reg. nr.: 82249
Reg. nr.: 82977
Reg. nr.: 83319
Reg. nr.: 105688
Reg. nr.: 106237
Reg. nr.: 106592
Reg. nr.: 107332
Reg. nr.: 107349
Reg. nr.: 107360
Reg. nr.: 107375
Reg. nr.: 107418
Reg. nr.: 107423
Reg. nr.: 107427
Reg. nr.: 107434

Reg. nr.: 107476
Reg. nr.: 107495
Reg. nr.: 107512
Reg. nr.: 107520
Reg. nr.: 107569
Reg. nr.: 107578
Reg. nr.: 107631
Reg. nr.: 107649
Reg. nr.: 107655
Reg. nr.: 107699
Reg. nr.: 107725
Reg. nr.: 107896
Reg. nr.: 107908
Reg. nr.: 107922
Reg. nr.: 107930
Reg. nr.: 107931
Reg. nr.: 107993
Reg. nr.: 108081
Reg. nr.: 108100
Reg. nr.: 108160
Reg. nr.: 108243
Reg. nr.: 108275
Reg. nr.: 108412
Reg. nr.: 108541
Reg. nr.: 108712
Reg. nr.: 108786
Reg. nr.: 109593
Reg. nr.: 109774
Reg. nr.: 109831
Reg. nr.: 109865
Reg. nr.: 109866
Reg. nr.: 109890
Reg. nr.: 110095
Reg. nr.: 110298
Reg. nr.: 142361
Reg. nr.: 142735
Reg. nr.: 142926
Reg. nr.: 143104
Reg. nr.: 143904
Reg. nr.: 143960
Reg. nr.: 143966
Reg. nr.: 143967
Reg. nr.: 143982
Reg. nr.: 143986
Reg. nr.: 143988
Reg. nr.: 143989
Reg. nr.: 144005
Reg. nr.: 144015
Reg. nr.: 144038
Reg. nr.: 144041
Reg. nr.: 144066
Reg. nr.: 144109
Reg. nr.: 144124
Reg. nr.: 144135
Reg. nr.: 144136
Reg. nr.: 144137
Reg. nr.: 144149

Reg. nr.: 144166
Reg. nr.: 144167
Reg. nr.: 144183
Reg. nr.: 144201
Reg. nr.: 144202
Reg. nr.: 144225
Reg. nr.: 144232
Reg. nr.: 144239
Reg. nr.: 144240
Reg. nr.: 144267
Reg. nr.: 144271
Reg. nr.: 144304
Reg. nr.: 144369
Reg. nr.: 144371
Reg. nr.: 144416
Reg. nr.: 144433
Reg. nr.: 144450
Reg. nr.: 144496
Reg. nr.: 144497
Reg. nr.: 144539
Reg. nr.: 144555
Reg. nr.: 144562
Reg. nr.: 144640
Reg. nr.: 144665
Reg. nr.: 144727
Reg. nr.: 144747
Reg. nr.: 144764
Reg. nr.: 144765
Reg. nr.: 144795
Reg. nr.: 144845
Reg. nr.: 144862
Reg. nr.: 144896
Reg. nr.: 144897
Reg. nr.: 144901
Reg. nr.: 145045
Reg. nr.: 145117
Reg. nr.: 145119
Reg. nr.: 145138
Reg. nr.: 145259
Reg. nr.: 145260
Reg. nr.: 145437
Reg. nr.: 145480
Reg. nr.: 145536
Reg. nr.: 145537
Reg. nr.: 145577
Reg. nr.: 145578
Reg. nr.: 145579
Reg. nr.: 145669
Reg. nr.: 145740
Reg. nr.: 145752
Reg. nr.: 145827
Reg. nr.: 145828
Reg. nr.: 145897
Reg. nr.: 145947
Reg. nr.: 145954
Reg. nr.: 145995
Reg. nr.: 146073

Reg. nr.: 146261
Reg. nr.: 146347
Reg. nr.: 146487
Reg. nr.: 146592
Reg. nr.: 146895
Reg. nr.: 146959
Reg. nr.: 147101
Reg. nr.: 147655
Reg. nr.: 147761
Reg. nr.: 147843
Reg. nr.: 147860
Reg. nr.: 147987
Reg. nr.: 148087
Reg. nr.: 520531
Reg. nr.: 1901258
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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.: 74379
Reg. nr.: 132824
Reg. nr.: 133563
Reg. nr.: 187044*
Reg. nr.: 194547*
Reg. nr.: 195620*
Reg. nr.: 195775*
Int. reg.nr.: 671755
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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.: 200583

Kunngj. i NT nr.: 52/1999

(730) Innehaver: Kanal 1 Buskerud AS, Postboks 2414
Strømsø, 3003 Drammen

Innsiger: Radio 1 Norge AS, Postboks 76 Grefsen,
0409 Oslo

(111) Reg.nr.: 200594

Kunngj. i NT nr.: 52/1999

(730) Innehaver: Mars UK Ltd, 3D Dundee Road,
Slough, Berkshire SL1 4LG, GB

Innsiger: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA,
US

(111) Reg.nr.: 200658

Kunngj. i NT nr.: 01/2000

(730) Innehaver: Mitrans AS, Postboks 85, 2301
Hamar, NO

Innsiger: MiTek Industries Inc, 14515 N Outer Forty
Road, Chesterfield, MO 63017, US

(111) Reg.nr.: 200741

Kunngj. i NT nr.: 02/2000

(730) Innehaver: Solem AS, Postboks 115, 1911
Flateby, NO

Innsiger: Vivat Holdings Ltd, Lee Cooper House, 17
Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3 UL, GB







RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


