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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.: 206618 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199910121 (220) Inn dato: 1999.10.05

(540)

GUINNESS
(730) Innehaver: Guinness World Records Ltd, 338
Euston Road, London NW1 3BD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Bøker, magasiner, journaler og trykksaker
(printed inserts); papir, papp, skrivesaker og papirvarer,
nemlig skrivepapir, foldere, notatbøker, notatblokker,
memoblokker; dagbøker, kalendre, adressebøker;
postkort, hilsningskort; blyantspissere, viskelær,
linjaler, hullemaskiner; pennaler, blyantesker og -
holdere; ringpermer, trykk, plakater, almanakker og
overføringsbilder; skriveredskaper, nemlig penner,
blyanter, fargestifter og spisser for blyanter; emballasje-
og innpakningsmaterialer, nemlig gaveinnpakninger,
gaveesker, -etuier og -bokser, etiketter og merkelapper;
klebemerker og album for klebemerker; party poppers;
papirposer, plastbæreposer; spillkort.
KL. 20: Kapsler (ikke av metall) for melkeflasker.
KL. 25: Klær, nemlig kåper, frakker, jakker, vester,
dongeribukser, sweatshirts, t-skjorter, rugbyskjorter,
strikkede polotopper, badedrakter, pyjamaser, nattkjoler,
boksershorts, sokker, pannebånd, håndlinning, skjerf og
belter; hodeplagg, nemlig baseball, skyggeluer (caps) og
hatter; fottøy, nemlig sko for bruk til kjoler, fritids- og
sportsbruk, tennissko og sandaler.
KL. 28: Leker, spill og leketøy, nemlig brettspill,
ballonger, trykkstøpte metallkjøretøyer, drager (leker),
miniatyrtog, modellsett, oppblåsbare ride- og
hoppeleker, kengurustylter; lekesett/aktivitetsett,
plysjleker, puslespill, sjongleringsett; flippermaskiner;
bærbare elektroniske spill; sportsutstyr, nemlig
fotballer, baseballer, sendeplater, bordtennisracketer
(ping-pong paddle), hoppetau, miniatyrtrampoliner,
treningssykler; golfutstyr, nemlig golfballer og
golfkøller; fiskeartikler og -utstyr, nemlig fiskestenger,
redskaper og bager og/eller bokser derfor; tennisutstyr,
nemlig tennisracketer og tennisballer;
badmintonracketer; ski og snøbrett, rullebrett, surfebrett
og vindsurfebrett.

KL. 41: Underholdningsvirksomhet,
utdannelsesvirksomhet, instruksjonsvirksomhet
(opplæring), undervisning og opplæring via radio og
fjernsyn; interaktive underholdingstjenester; database-,
on-line- og informasjonstjenester via et globalt
computernettverk, alt relatert til utdannelse,
underholdning, fritid og publisering; produksjon og
presentasjon av fjernsyns- og filmprogrammer, filmer,
lyd- og videoopptak, CD-Rom og computerspill;
organisering, produksjon og presentasjon av
begivenheter for utdannelses-, kulturelle eller
undervisningsformål; organisering, produksjon og
presentasjon av konkurranser, spill, spørreleker, show,
begivenheter med publikumsdeltagelse;
museumstjenester; forlagsvirksomhet; produksjon og
presentasjon av utdannelses- og
instruksjonsinformasjon; tilveiebringelse av informasjon
i forbindelse med alle de forannevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 206741 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199903670 (220) Inn dato: 1999.04.13

(540)

TAE BO
(730) Innehaver: BG Star Productions Inc, Beverly
Hills, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio- og videobånd.
KL. 18: Sportsbager og tilbehør.
KL. 25: Klær.
KL. 41: Instruksjonsopplæring for aerobic og
kampsport, motiverende opplæring.

(300) Prioritet:
US, 1998.10.13, 75/569974

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207577 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 19961301 (220) Inn dato: 1996.02.27

(540)

DRICOM
(730) Innehaver: AstraZeneca UK Ltd, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer for
behandling av urogenitale sykdommer og forstyrrelser
og sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet,
ingen av de forannevnte varer laget av korn og/eller
inneholdende kostfibre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207578 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 19966307 (220) Inn dato: 1996.10.15

(540)

FIBO
(730) Innehaver: ExClay International AS, Brobekkvn.
84, 0614 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Ekspandert leire; ekspandert skifer; substrater og
midler til anvendelse ved bunnforbedring og/eller
bunnsanering for hydrokulturer, potte- og karplanter, for
plante-, hage- og landskapanlegg og for landbruk og
skogbruk basert på eller inneholdende en viss del porøse
mineralske råstoffer, eller basert på eller inneholdende
en viss del ekspandert leire og/eller ekspandert skifer
eller basert på eller inneholdende en viss del ekspandert
leire og/eller ekspandert skifer i kombinasjon med
mineralske og/eller plantebaserte fibre; ekspandert leire
til fyllmasse for geoteknisk benyttelse.
KL. 19: Bygningsmaterialer og -artikler (ikke av
metall), ekspandert leire og ekspandert skifer som
bygningsmaterialer, betongvarer, mursteiner,
lettilslagsstoffer, isolertørrstoffyllinger som
bygningsmaterialer; ekspandert leire til fyllmasse for
geoteknisk benyttelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207579 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199803082 (220) Inn dato: 1998.04.07

(540)

(730) Innehaver: Sea World Inc, One Busch Place, St.
Louis, MO 63118-1852, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir og papirvarer, trykksaker, brosjyrer,
bøker, fotografier, spillkort.
KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy.
KL. 41: Utdannelses- og rekreasjonsvirksomhet,
fornøyelsesparktjenester.

(300) Prioritet:
US, 1997.11.24, 75/395106
US, 1997.11.24, 75/395505
US, 1997.12.02, 75/398795

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207580 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199805275 (220) Inn dato: 1998.06.18

(540)

(730) Innehaver: Roho Inc, Belleville, IL 62221, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger, nemlig ortotiske
ryggstøttesystemer for rullestoler og deler derav, nemlig
klemmer, bøyler, støtter, konsoller, bærekonstruksjoner,
stopping, trekk, hodestøtter, polstring og puter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207581 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199809709 (220) Inn dato: 1998.10.29

(540)

ACE/SERVER
(730) Innehaver: RSA Security Inc, Bedford, MA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk sikkerhetssystem i form av
sikkerhetstilgangsprodukter som består av
kombinasjonen av bærbare anordninger som beregner
eller genererer en ikke-forutsigbar sikkerhetskode og
minst en ytterligere enhet stasjonert på et høyt
sikkerhetsgradert område som uavhengig beregner eller
genererer den samme koden.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207582 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199810294 (220) Inn dato: 1998.11.12

(540)

IMAGEWARE
(730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-
126 25 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr, herunder
telefoninstrumenter, instrumentbord, instrumenttavler,
apparattavler, paneler og deksler for telefoner, holdere,
vesker, sekker og hylster for telekommunikasjonsutstyr,
antenner, antenneringer, håndfriutstyr;
datakommunikasjonsutstyr, dataprogrammer (unntatt
billedbehandlingsprogrammer), dataspill,
radioapparater, kortlesere.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester.

(300) Prioritet:
SE, 1998.05.14, 1998-03970

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.04.30 - nr 18

6

(111) Reg.nr.: 207583 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199811982 (220) Inn dato: 1998.12.28

(540)

EBAY
(730) Innehaver: Ebay Inc, 2005 Hamilton Avenue,
Suite 350, San Jose, CA 95125, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: On-line handelstjenester, nemlig å stille til
rådighet salgsfasiliteter for tredjemenn, der selger inngir
gjenstander til auksjon, og den senere budgivning
foregår elektronisk, samt å tilveiebringe evaluering og
tilbakemelding vedrørende selgers varer og tjenester,
rangering og verdi- og prissetting av selgers varer og
tjenester, evaluering og tilbakemelding vedrørende
kjøpers og selgers utførelse og levering, samt å tilby
generell handelsekspertise i samband med forannevnte;
bistand i forbindelse med handelsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207584 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199811983 (220) Inn dato: 1998.12.28

(540)

(730) Innehaver: Ebay Inc, 2005 Hamilton Avenue,
Suite 350, San Jose, CA 95125, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: On-line handelstjenester, nemlig å stille til
rådighet salgsfasiliteter for tredjemenn, der selger inngir
gjenstander til auksjon, og den senere budgivning
foregår elektronisk, samt å tilveiebringe evaluering og
tilbakemelding vedrørende selgers varer og tjenester,
rangering og verdi- og prissetting av selgers varer og
tjenester, evaluering og tilbakemelding vedrørende
kjøpers og selgers utførelse og levering, samt å tilby
generell handelsekspertise i samband med forannevnte;
bistand i forbindelse med handelsvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 1998.11.12, 75/587,191

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207585 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199904423 (220) Inn dato: 1999.05.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB software for bruk ved presentasjon av
fonter på EDB-skjermer og andre
fremvisningsanordninger; EDB-programmer for bruk
ved frembringelse av programmer for visning av fonter;
EDB-programmer; nemlig fontprogrammer.

(300) Prioritet:
US, 1998.11.05, 75/583,229

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207586 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199906477 (220) Inn dato: 1999.07.05

(540)

(591) Merket er i farger

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler)
til industrielle formål.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207587 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199907483 (220) Inn dato: 1999.07.27

(540)

THE JUNK TRAPPER
(730) Innehaver: AGR Well Services AS, 5363
Ågotnes, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer;
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); maskiner og
verktøymaskiner til bruk i forbindelse med boring av
hull i jordskorpen; nedihullsverktøy for bruk ved vann-,
olje- eller gassbrønner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207588 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199909015 (220) Inn dato: 1999.09.03

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: NTT Communications KK, 1-6
Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefonkataloginformasjon;
telekommunikasjonssentraltjenester, nemlig for å
tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til et
globalt datamaskinnett; digital interaktiv
kommunikasjon, nemlig digital transmisjon av
interaktivt fjernsyn, audio, trykte dokumenter,
meldinger (ikke innbefattet datamaskinspill) via globalt
sammenkoplede datamaskinnett; integrerte tjenester i
digitale nett; fjernsynskringkasting;
kabelfjernsynskringkasting; overføring av nyheter i
visuelle bilder og tekst til reportere og nyhetsbyråer via
kabelfjernsynskringkasting og fjernsyn i lukket nett;
audio- og videofjernkonferanser; elektronisk overføring
av meldinger; elektronisk talemeldetjeneste;
faksimileoverføringer; telefonkommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av data, bilder og dokumenter via
datamaskinterminaler; data- og talesamband; overføring
av meldinger og bilder ved hjelp av datamaskin;
satellittsambandstjenester; overføring av bilder via
sambandssatellitter; tilveiebringelse av informasjon som
er relatert til telekommunikasjon, datakommunikasjon
og kringkasting; telefonnummertjeneste; tilveiebringelse
av informasjon innenfor et større omfang innen
telekommunikasjon; samband via telefon, telegraf,
datamaskinterminaler, videotekst, nettjenester (VAN-
tjenester) for verdiøkning; teleteksttjenester;
radioanropstjenester for personsøking;
telefonsambandsapparattjenester; fjernskriving; utleie
og leasing av telekommunikasjonsutstyr; formidling for
tilgang til et verdiøket telekommunikasjonsnett,
innbefattet detaljvaretjenester direktekoplet via satellitt
eller telekommunikasjonskretser; kommunikasjon via
telefon, faksimile, computer, satellittoverføring; utleie
av telekommunikasjonsapparater, konsulenttjenester for
telekommunikasjonsnett, videreforhandling av
telekommunikasjonslinjer og av lokale og globale
utvekslinger; elektronisk datautveksling (EDI);
telegraftjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207589 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199909349 (220) Inn dato: 1999.09.15

(540)

(730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Box
1421, S-111 84 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, hårpleiepreparater.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker,
toalettmapper og kosmetikkofferter.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207590 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199909352 (220) Inn dato: 1999.09.15

(540)

L.O.G.G.
(730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Box
1421, S-111 84 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, hårpleiepreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207591 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199910037 (220) Inn dato: 1999.10.01

(540)

QUINTET
(730) Innehaver: Quintet AS, Postboks 97 Bønes, 5849
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; plaster og forbindingsstoffer; materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler;
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider. Registreringen omfatter ikke
farmasøytiske preparater i form av pastiller og lakris for
farmasøytisk bruk samt tyggegummi og kandissukker
for medisinsk bruk.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
hjelpemidler mot inkontinens, nemlig vaginale vekter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207592 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199910610 (220) Inn dato: 1999.10.15

(540)

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

(730) Innehaver: IMS-Kjeden AS, Søråshøgda 9, 5235
Rådal, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Tilberedning av gatekjøkkenmat; bistand i
forbindelse med drift av storhusholdninger; drift av
gatekjøkken.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207593 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199911441 (220) Inn dato: 1999.11.03

(540)

GUILD.COM
(730) Innehaver: Guild.com Inc, 931 East Main Street,
Suite 9, Madison, WI 53703, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Undersøkelser utført gjennom et direktekoplet
og direktestyrt (online) globalt datanett for kartlegging
av vareutvalg og pris, kjøpsbetingelser og kvalitet på
varer innen områdene finere håndverk og kunstobjekter;
direktekoplete og direktestyrte (online)
detaljsalgstjenester tilknyttet detaljsalg av finere
håndverk og kunstobjekter nemlig møbler, belysning,
inventar og møbler for hjemmebruk, bilder og malerier,
skulpturer, originale kunsttrykk, fotografier, objekter
laget av keramikk, fiber, glass, lær, metall, papir, stein
og tre og håndlagede juveler laget kun i ett eksemplar,
herunder også bestillings- og kommisjonstjenester
herfor, alle disse tjenester rettet mot arkitekter,
interiørdesignere, gallerieiere og kunstsamlere som
stiller ut arbeider av kunstnere engasjert i fremstilling
av forannevnte varer; direktekoplete og direktestyrte
(online) bestillingstjenester vedrørende detaljsalg av
bøker omhandlende finere håndverk og kunst.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.06, 75/743400

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207594 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199912564 (220) Inn dato: 1999.12.02

(540)

E-RIDE
(730) Innehaver: Yamaha Motor Europe NV, 101,
Koolhovenlaan, NL-1119 NC Schiphol-Rijk, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer inkludert motorsykler, mopeder,
scootere og sykler så vel som elektrisk drevne tohjulere.

(300) Prioritet:
EM, 1999.08.24, 001287580

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207595 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199913165 (220) Inn dato: 1999.12.17

(540)

SABA
(730) Innehaver: Amann & Söhne GmbH & Co,
Bönnigheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 23: Garn.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207596 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000139 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

SURFCAST.COM
(730) Innehaver: Surfcast Inc, P.O. Box 440, Belfast,
ME 04915, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, nemlig grafiske
brukergrensesnitt og program guider for datamaskiner,
personlige digitale assistenter eller hjelpere, landkabel
telefoner, mobil telefoner, fjernsynsapparater, og set-top
bokser for tilgang til datanettverk, tv systemer, kabel tv
systemer, telekommunikasjonsnettverk, og/eller for
tilgang til multimedia informasjon-vitenskapelige,
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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,
databehandlings- utstyr og datamaskiner;
brannslokningsapparater; innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 42: Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av
flerbrukertilgang til og programguider for datanettverk,
tv systemer, kabel tv systemer, og
telekommunikasjonsnettverk for sending, overføring og
spredning av et vidt spekter av informasjon;
datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et vidt spekter
av informasjon av generell interesse via datanettverk, tv
systemer, kabel tv systemer, og
telekommunikasjonsnettverk, og tilveiebringelse av et
bredt utvalg av tekst, elektroniske dokumenter,
databaser, grafisk og audiovisuell informasjon, alt via

datanettverk, tv systemer, kabel tv systemer eller
telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og
industriell forskning; design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer og nettverk, Edb-
programmering; profesjonell og teknisk assistanse,
rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner,
dataprogrammer,  datasystemer, internett, globale
nettverk, world wide web, intranett og data nettverk;
lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold
og ajourføring av og support for datasystemer,
datanettverk og dataprogramvare, telefonrådgivning,
feilsøking, retting og oppdatering av dataprogrammer;
dataprogram support; utleie av tilgangstid til computer
databaser; individuell design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre;
rådgivning og teknisk bistand relatert til
dataprogrammer, databaser og  databaseadministrasjon,
nettverksarbeid, direkte koplet informasjon,
internettsider, og meddelelse av faktiske opplysninger
og sitat tjenester.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.08, 75/746735

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207597 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000140 (220) Inn dato: 2000.01.07

(540)

SURFCAST
(730) Innehaver: Surfcast Inc, P.O. Box 440, Belfast,
ME 04915, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, nemlig grafiske
brukergrensesnitt og program guider for datamaskiner,
personlige digitale assistenter eller hjelpere, landkabel
telefoner, mobil telefoner, fjernsynsapparater, og set-top
bokser for tilgang til datanettverk, tv systemer, kabel tv
systemer, telekommunikasjonsnettverk, og/eller for
tilgang til multimedia informasjon; vitenskapelige,
nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske,
kinematografiske og optiske 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;
brannslokningsapparater;  innregistrerte
dataprogrammer.
KL. 42: Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av
flerbrukertilgang til og programguider for datanettverk,
tv systemer, kabel tv systemer, og
telekommunikasjonsnettverk for sending, overføring, og
spredning av et vidt spekter av informasjon;
datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et vidt spekter
av informasjon av generell interesse via datanettverk, tv
systemer, kabel tv systemer, og
telekommunikasjonsnettverk, og tilveiebringelse av et
bredt utvalg av tekst, elektroniske dokumenter,
databaser, grafisk og audiovisuell informasjon, alt via
datanettverk, tv systemer, kabel tv systemer eller
telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og
industriell forskning; design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer og nettverk, Edb-
programmering; profesjonell og teknisk assistanse,
rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner,
dataprogrammer, datasystemer, internett, globale
nettverk, world wide web, intranett og data nettverk;
lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold
og  ajourføring av og support for datasystemer,
datanettverk og dataprogramvare, telefonrådgivning,
feilsøking, retting og  oppdatering av dataprogrammer;
dataprogram support; utleie av tilgangstid til computer
databaser; individuell design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre;
rådgivning og teknisk bistand relatert til
dataprogrammer, databaser og  databaseadministrasjon,
nettverksarbeid, direkte koplet informasjon,
internettsider, og meddelelse av faktiske opplysninger
og sitat tjenester.

(300) Prioritet:
US, 1999.07.08, 75/746736

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207598 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000146 (220) Inn dato: 2000.01.10

(540)

(730) Innehaver: Kyma AS, 5116 Ulset, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater og instrumenter for kontroll og
overvåking av effekt på propellakser på skip og
oljeforbruk i skipsmaskiner; dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207599 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000257 (220) Inn dato: 2000.01.12

(540)

(730) Innehaver: Harrow Street Ltd, 7/F Manulife
Tower, 169 Electric Road, North Point, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Alle slags klær, sko, jakker, badetøy, hatter,
skjorter, shorts og bukser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207600 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000687 (220) Inn dato: 2000.01.21

(540)

FRIDGEMASTER
(730) Innehaver: Expressmatters Ltd, Express Way,
Whitwood, Wakefield, WF10-5QJ, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, sentrifuger,
miksmastere, kjøkkenmaskiner, blandemaskiner,
elektriske kniver, juicesentrifuger og sitruspresser,
bokseåpnere, støvsugere, reservedeler og tilbehør til alle
ovennevnte varer.
KL. 11: Kjøleskap, frysere, kombinerte kjøle- og
fryseskap, tørketromler, luftkondisjoneringsanlegg,
luftbehandlingsanlegg, avfuktingsapparater, koke/
stekeinnretninger og mikrobølgeovner, kjølevifter,
kjeler, kaffemaskiner, temaskiner, strykejern,
brødristere og smørbrødmaskiner, langsomme koke/
stekeinnretninger og multi-koke/stekeinnretninger,
dampkokere, brødmaskiner og stekepanner,
iskremmaskiner, reservedeler og tilbehør for alle
ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207601 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000694 (220) Inn dato: 2000.01.21

(540)

THE CRAZY GANG
(730) Innehaver: Wimbledon Football Club Ltd,
Selhurst Park Stadium, London SE25 6PY, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, bøker, bokomslag, aviser,
flygeblad, tidsskrifter, publikasjoner, kalendere, bilder,
journaler, publikasjoner, fotografier; papir, pappartikler,
reklamemateriell, omslag og permer til tidsskrifter og
blader; skrivesaker og papirvarer, blyanter; planleggere,
kart, plakater; penner; spillkort, papirtørklær,
innpaknings- og emballasjemateriale; fettstifter og
tegnekritt, skriveredskaper; klistremerker,
overføringsbilder (dekalkomanibilder), artikler til bruk
for kunstnere (andre enn farger og lakk); pensler;
dagbøker, tegneinstrumenter; hilsnings- og
gratulasjonskort; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); adressebøker,
kataloger, brosjyrer, program, klebemidler (papirvarer);
papirlommetørklær, bordservietter av papir, binders,
grafiske reproduksjoner.

(300) Prioritet:
GB, 1999.09.13, 2208398

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207602 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000695 (220) Inn dato: 2000.01.21

(540)

(730) Innehaver: Wimbledon Football Club Ltd,
Selhurst Park Stadium, London SE25 6PY, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker, bøker, bokomslag, aviser,
flygeblad, tidsskrifter, publikasjoner, kalendere, bilder,
journaler, publikasjoner, fotografier; papir, pappartikler,
reklamemateriell, omslag og permer til tidsskrifter og
blader; skrivesaker og papirvarer, blyanter; planleggere,
kart, plakater; penner; spillkort, papirtørklær,
innpaknings- og emballasjemateriale; fettstifter og
tegnekritt, skriveredskaper; klistremerker,
overføringsbilder (dekalkomanibilder), artikler til bruk
for kunstnere (andre enn farger og lakk); pensler;
dagbøker, tegneinstrumenter; hilsnings- og
gratulasjonskort; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); adressebøker,
kataloger, brosjyrer, program, klebemidler (papirvarer);
papirlommetørklær, bordservietter av papir, binders,
grafiske reproduksjoner.

(300) Prioritet:
GB, 1999.09.13, 2208427

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207603 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200000993 (220) Inn dato: 2000.02.02

(540)

(730) Innehaver: Commax Co Ltd, 513-11,
Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Sungnam, Kyungki-do,
KR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Interkom tilknyttet kabel, trådløse interkom,
telefoner, video dørtelefonsystem, CCTV,
audiosystemer, kimebjeller og alarmklokker tilknyttet
elektrisitet, kontrollsystemer, sikkerhetssystemer,
forsterkere for høyttaleranlegg, elektroniske dørlåser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207604 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200001253 (220) Inn dato: 2000.02.07

(540)

ENTER
(730) Innehaver: TietoEnator Consulting AS, Postboks
233 Økern, 0510 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare.
KL. 16: Tidsskrifter.
KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og
databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk;
utleie av tilgangstid ved bruk av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207605 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200003198 (220) Inn dato: 2000.03.16

(540)

SENDO
(730) Innehaver: Spring Trading Ltd, Suites 1601-
1603, 16 Floor, Kinwick Center, 32 Hollywood Road,
Central, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater, -instrumenter og
-utstyr; telefoner; trådløse telefoner; mobiltelefoner;
radiotelefoner; dobbeltbåndtelefoner;
trippelbåndtelefoner; toveisradioer; personsøkere;
borddatamaskiner; modemer; datamaskiner; bærbare
datamaskiner; elektroniske planleggere og kalendre;
GSM telefoner; apparater, instrumenter, anordninger og
media for lagring, transport, manipulasjon, overføring,
gjenfinning og reproduksjon av data, informasjon,
koder, lyd, bilder og lys; dataprogrammer innspilt på
bånd, plater, disker eller CD-rom; apparater og
instrumenter for datakommunikasjon,
satellittkommunikasjon og telekommunikasjon;
databærere; databehandlingsutstyr; elektroniske
komponenter; elektriske og optiske kabler; elektriske
wirer; antenner; magnetiske databærere; disker,
herunder disker for opptak og innspilling; kalkulatorer;
regnemaskiner; deler og komponenter for de
forannevnte varer.
KL. 16: Trykksaker, skrivesaker og papirvarer,
instruksjons- og undervisningsmateriell, tidsskrifter,
manualer, bruksanvisninger, brosjyrer, forretningskort;
papir, papp og varer laget av disse materialer.
KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet og -
tjenester for telekommunikasjonsapparater, -utstyr og -
instrumenter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og -tjenester;
telefonkommunikasjon og mobiltelefontjenester.
KL. 42: Konsultasjons- og forskningsvirksomhet innen
datakommunikasjonsområdet,
satellittkommunikasjonsområdet og
telekommunikasjonsområdet; teknisk forskning relatert
til data- og stemmekommunikasjon og
satellittkommunikasjon, tekniske konsultasjoner relatert
til data- og stemmekommunikasjon og
satellittkommunikasjon; dataprogrammering.

(300) Prioritet:
EM, 1999.09.16, 001278050

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207606 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200003202 (220) Inn dato: 2000.03.17

(540)

(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til UNIQUE FREEZING METHOD

(730) Innehaver: Winterlab Ltd, Printing House, 421
Hudson Street, New York, NY 10014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Frossen fisk, storfekjøtt, svinekjøtt, lammekjøtt
og fjærkre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207607 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200003755 (220) Inn dato: 2000.03.30

(540)

(730) Innehaver: Norway JKA, Kiplehaugen 29, 5179
Godvik, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Varer laget av papir og kontorrekvisita nemlig
brevark, konvolutter, plakater, papirvarer og
klistremerker; reklamemateriell nemlig plakater og
brosjyrer; instruksjons- og kursmateriell.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207608 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004144 (220) Inn dato: 2000.04.07

(540)

(730) Innehaver: Spring Trading Ltd, Suites 1601-
1603, 16 Floor, Kinwick Center, 32 Hollywood Road,
Central, HK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater, -instrumenter og
-utstyr; telefoner; trådløse telefoner; mobiltelefoner;
radiotelefoner; dobbeltbåndtelefoner;
trippelbåndtelefoner; toveisradioer; personsøkere;
borddatamaskiner; modemer; datamaskiner; bærbare
datamaskiner; elektroniske planleggere og kalendre;
GSM telefoner; apparater, instrumenter, anordninger og
media for lagring, transport, manipulasjon, overføring,
gjenfinning og reproduksjon av data, informasjon,
koder, lyd, bilder og lys; dataprogrammer innspilt på
bånd, plater, disker eller CD-rom; apparater og
instrumenter for datakommunikasjon,
satellittkommunikasjon og telekommunikasjon;
databærere; databehandlingsutstyr; elektroniske
komponenter; elektriske og optiske kabler; elektriske
wirer; antenner; magnetiske databærere; disker,
herunder disker for opptak og innspilling; kalkulatorer;
regnemaskiner; deler og komponenter for de
forannevnte varer.
KL. 16: Trykksaker, skrivesaker og papirvarer,
instruksjons- og undervisningsmateriell, tidsskrifter,
manualer, bruksanvisninger, brosjyrer, forretningskort;
papir, papp og varer laget av disse materialer.
KL. 37: Reparasjons- og installasjonsvirksomhet og
-tjenester for telekommunikasjonsapparater, -utstyr og
-instrumenter.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og -tjenester;
telefonkommunikasjon og mobiltelefontjenester.
KL. 42: Konsultasjons- og forskningsvirksomhet innen
datakommunikasjonsområdet,
satellittkommunikasjonsområdet og
telekommunikasjonsområdet; teknisk forskning relatert
til data- og stemmekommunikasjon og
satellittkommunikasjon, tekniske konsultasjoner relatert
til data- og stemmekommunikasjon og
satellittkommunikasjon; dataprogrammering.

(300) Prioritet:
EM, 2000.04.20, 001354802

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207609 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004250 (220) Inn dato: 2000.04.12

(540)

(730) Innehaver: Discovery Foods Ltd, Discovery
House, Aveling Rd., Buckinghamshire HP3 AE,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Kjøtt, fjærkre; vilt, fisk, sjømat og matvarer
laget av disse produkter, snackmat, tilberedt mat og
bestanddeler til måltider, vegetarfyll, ferdiglaget mat;
potetprodukter; konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker; grønnsaksprodukter; supper; dipper;
pickles; tomatillos og jalapenos, fyll for tillaging av
chimichangas, burritos, tacos og enchiladas,
avocadokjøtt og guacamole.
KL. 30: Snackmat; tilberedte måltider og bestanddeler
til måltider; sauser, relish (kryddersauser) og sterke
krydderier; krydder og krydderier, salsa, marinader,
majones, salatdressinger, smakstilsetninger; pepper og
chili, mel og melrik og stivelseholdig mat;
kornblandinger og preparater laget av kornblandinger;
brød og brødprodukter til mat; tortilla og tortillachips;
fyll; dip og relish (kryddersauser).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207610 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004555 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

B AWARE
(730) Innehaver: Panacya Inc, 401 Innovation Drive,
Annapolis, MD 21402, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for sikkerhetstjenester på
globale datanettverk.
KL. 42: Datatjenester, nemlig administrering,
overvåkning og/eller betjening av dataprogramvare,
systemer og/eller nettverk for andre.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.29, 75/931882

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207611 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004556 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

AWARE
(730) Innehaver: Panacya Inc, 401 Innovation Drive,
Annapolis, MD 21402, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare for sikkerhetstjenester på
globale datanettverk.
KL. 42: Datatjenester, nemlig administrering,
overvåkning og/eller betjening av dataprogramvare,
systemer og/eller nettverk for andre.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.29, 75/931548

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207612 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004560 (220) Inn dato: 2000.04.17

(540)

UBID
(730) Innehaver: uBid Inc, Chicago, IL 60631, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
spredning av reklamesaker for andre via elektroniske
kommunikasjonsnettverk og fremme varer og tjenester
for andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk
tilgjengelig via computere, fjernsyn og andre media,
elektroniske salgsfremmende tjenester ved auksjon og
andre media, for varer og tjenester på et bredt mangfold
av områder tilbudt via elektroniske
kommunikasjonsnettverk tilgjengelig via computere,
fjernsyn og andre media.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207614 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004834 (220) Inn dato: 2000.04.25

(540)

HOLLISTER CO.
(730) Innehaver: J.M.H. Trademark Inc, 1105 North
Market Street, Wilmington, DE 19801, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene;
utsendelse av reklamemateriale, utsendelse av
trykksaker.
KL. 39: Utsendelse av produkter til personlig pleie og
klær samt tilbehør dertil via postordre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207615 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200004953 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

TURBOCLEAN
(730) Innehaver: AB Electrolux, Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Luftturbindrevne flerformålsoscillatorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207616 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200005485 (220) Inn dato: 2000.05.10

(540)

STARCUBE
(730) Innehaver: Nintendo Co Ltd, 60,
Fukuinekamitakamatsu-cho, Higashiyama-ku, Kyoto, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: TV-spill; minnepatroner for TV-spill; plater og
disker (inkludert magnetiske plater og optiske disker)
for TV-spill; videospillapparater;
underholdningsapparater; styreenheter for de
forannevnte spill og apparater; styrestikke for de
forannevnte spill og apparater; datamaskinprogrammer;
minnepatroner, plater og disker (inkludert magnetiske,
optisk-magnetiske og optiske plater og disker);
floppydisketter, IC-kort (Integrated Circuit-cards),
elektroniske kretser; mikrochips, halvlederminne,
magnetiske bånd, magnetiske kort, kassetter og bærbare
datamaskinprogrammer; lyd- og videoopptak (inkludert
lyd- og video-CD’er); skrittmålere; myntautomater
(automatiske distribusjonsmaskiner), TV-mottakere;
lyd- og videoopptak/avspillingsmaskiner; bærbare lyd-
og videoopptak/avspillingsmaskiner; skjermsparer/
skjermsparerprogram; minnepatroner for håndholdte
spill; deler og tilbehør for alle forannevnte varer.
KL. 28: Håndholdte spill; minnepatroner for håndholdte
spill; leker; dukker; spill og leketøy; styreenheter og
styrestikker for de forannevnte varer; GO-spillutstyr
(brettspill); sjakkspill; japansk sjakk; trylleapparater;
mahjongutstyr for kinesisk selskapsspill; sports- og
gymnastikkartikler; fiskeredskaper; nøkkelholdere med
leke/dukke; deler og utstyr for de forannevnte varer.

(300) Prioritet:
JP, 1999.12.24, 11-119383

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207617 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200005884 (220) Inn dato: 2000.05.22

(540)

BIZWORKS
(730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One
Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207618 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006056 (220) Inn dato: 2000.05.25

(540)

MOBIZ
(730) Innehaver: Computer Communications Norge
AS, Tøyenbekken 21, 0133 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207619 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006177 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

(730) Innehaver: Netshop AS, Postboks 1, 1324
Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware og -hardware samt deler og
tilbehør hertil; periferutstyr; CD-plater, telefoner,
mobiltelefoner.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere,
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell;
plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer.
KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork,
rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler
til dyr; malt.
KL. 35: Salgsfremmende tjenester for andre;
demonstrasjon av varer, også via et globalt datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester i
forbindelse med formidling av digitale filer, video,
musikk og digitale bilder over faste satellittbaserte
telekommunikasjonslinjer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207620 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006380 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

BLUE BEAR
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Cellulose; bleket langfiber sulfittcellulose.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207621 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006501 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

TECHNOLOGY
FAST 50

(730) Innehaver: Deloitte & Touche LLP, 1633
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Virksomhet relatert til evaluering og
promotering av forretningsutførelse; virksomhet relatert
til utvikling, administrasjon og promotering av et
program for premiering av utmerkelse i forretningslivet;
annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207622 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006502 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

TECHNOLOGY
FAST 500

(730) Innehaver: Deloitte & Touche LLP, 1633
Broadway, New York, NY, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Virksomhet relatert til evaluering og
promotering av forretningsutførelse; virksomhet relatert
til utvikling, administrasjon og promotering av et
program for premiering av utmerkelse i forretningslivet;
annonse- og reklamevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207623 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006503 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Gasser for industriell bruk; beskyttelsesgasser
for sveising.
KL. 6: Ventiler av metall (ikke maskindeler); beholdere
av metall for komprimert gass eller flytende luft;
sveiseelektroder.
KL. 7: Trykkventiler og andre ventiler (maskindeler);
trykkregulatorer og andre regulatorer (maskindeler).
KL. 9: Utstyr for kontroll av blanding av gasser,
bestående hovedsakelig av elektronisk kontrollpanel,
injektorer, strømningsmålere, strømnings- og
trykkvakter, trykkregulatorer, solenoider,
doseringsventiler, sirener, alarm og anordninger for
statuskontroll; sveisemaskiner; databehandlingsenheter
anbrakt på gassylindere.
KL. 11: Nivakontrollerende ventiler i tanker;
termostatiske ventiler; regulerings- og sikkerhetsutstyr
for gassapparater og gassledninger.
KL. 37: Installasjon av gassblandingsutstyr; teknisk
informasjon og støtte ved installering av sveiseutstyr for
optimering av sveiseprosesser.
KL. 41: Kundeopplæring.
KL. 42: Utvikling av gassblandingsutstyr for andre;
teknisk konsultasjon innen områdene gassblanding og
buesveising.

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.07, 99-09041

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207624 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006514 (220) Inn dato: 2000.06.07

(540)

VEC
(730) Innehaver: Vec Technology Inc, Greenville, PA
16125, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner til støping, forming og pressing av
sammensatte artikler, slik som deler til biler, lastebiler,
busser og skinnegående kjøretøy, bestanddeler til
marinefartøy, bygnings- og anleggsanordninger,
infrastruktur artikler, komponenter innenfor område
forbruksvare og industri, komponenter til elektriske
innretninger samt luftfartøy og romfart.
KL. 9: Datastyrt kontrollsystem innbefattet fjern- og
nærdatamaskiner og EDB-periferiutstyr for
overvåkning og kontroll av støping av sammensatte
artikler.
KL. 11: Sammensatte artikler og deler til disse innenfor
bygge- og anleggsvirksomhet herunder dører, kar,
boblebad og dusjer, samt bassenger og vannsklier.
KL. 12: Strukturelle og dekorative sammensatte artikler
til motorkjøretøy herunder biler, lastebiler, varebiler og
busser, skinnegående kjøretøy, campingvogner og andre
rekreasjonskjøretøy, til tilhengere (kjøretøy),
marinefartøy og andre kjøretøy; seter til
befordringsmidler for kollektiv transport samt andre
transportmidler; heiser for lastebiler og
rekreasjonsvannfartøy, herunder båter, utstyr og deler til
disse.
KL. 20: Sammensatte artikler og deler til disse innenfor
område forbruksvare og industri, infrastruktur artikler,
basseng og lekeplass utstyr samt annet
rekreasjonsutstyr, gravkammere og andre lukkede
innretninger, komponenter til elektriske innretninger og
komponenter til luftfartøy og romfart.
KL. 40: Støping av sammensatte artikler for andre i
form av komponenter for biler, lastebiler, busser og
skinnegående kjøretøy, komponenter til marinefartøy,
bygnings- og byggverksartikler, infrastruktur artikler,
komponenter innenfor område forbruksvare og industri,
komponenter til elektriske innretninger og komponenter
til luftfartøy og romfart.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.07, 75/893,234

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207625 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006693 (220) Inn dato: 2000.06.08

(540)

INFAST
(730) Innehaver: Industrial Fasteners Ltd, Hempsted
Lane, Gloucester GL2 5JB, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
bindemidler; registreringen omfatter ikke støpesand.
KL. 6: Metaller til industriformål; små gjenstander av
metall (isenkramvarer); muttere; festeinnretninger av
metall; bolter; dørslåer; selvlåsende muttere; skruer;
klinkenagler; dørklinker; vinkler av metall (for
bygging); kroker; kjeder; bånd til binding av metall;
forbindelsesledd; plugger, stifter, splinter, kiler
(isenkram); metalledninger, -rør og -piper; deler og
tilbehør til alle forannevnte varer.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; bistand for ledelse av handels- eller
industrivirksomhet; rådgivningstjenester til
industrivirksomhet; utsendelse av vareprøver;
forretnings-, virksomhets- og industriundersøkelser i
forbindelse med festeinnretningsindustrien; tjenester
vedrørende regnskapskontroll; lagerstyring og
lagerbeholdningstjenester; innsamling av informasjon
for bruk i databaser; tilveiebringelse og fremskaffelse av
produkter for foretak; logistikktjenester for
forretningsdrift vedrørende festeinnretningsindustrien;
informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende
samtlige forannevnte tjenester, innbefattet slike
tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt
datanettverk.
KL. 39: Transportvirksomhet; logistiske tjenester
vedrørende festeinnretningsindustrien; innpakking og
lagring av varer; befraktningsvirksomhet;
transportmeglingsvirksomhet; utbringelse av varer;
befraktning; vareforsendelse med skip; lagring;
containerutleie; transportinformasjon; utleie av
kjøretøyer; informasjons- og rådgivningstjenester
vedrørende samtlige forannevnte tjenester, innbefattet
slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et
globalt datanettverk.
KL. 40: Metallstøping; herding av metall; behandling
av metall; metallbeleggingstjenester;
informasjonstjenester vedrørende samtlige forannevnte
tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direkte
datalinje eller via et globalt datanettverk.
KL. 42: Industridesign; produktutvikling; forskning og
utvikling; utarbeidelse av dataprogrammer; dataassistert
design; datamaskintjenester; utleie av tilgangstid ved
bruk av databaser; materialtesting; teknisk forskning;
tekniske støttefunksjoner; tekniske støttefunksjoner
vedrørende industridesign; emballasjedesign; teknisk
tegning; mekanisk forskning; eksploatering av patenter;
prosjektstudier (tekniske); rådgivning om metallstøping,
herding og behandling av metall samt om

metallbeleggingstjenester; informasjons- og
rådgivningstjenester vedrørende samtlige forannevnte
tjenester, innbefattet slike tjenester levert via direkte
datalinje eller via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207626 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200006993 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

NRG360
(730) Innehaver: NRG360 Ltd, 25 Cabot Square,
Canary Wharf, London E14 4QA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
skaffe informasjon med hensyn til potensielle kjøpere
av olje- og gasseiendomsrettigheter til potensielle
investorer og kapitalforsørgere/låneinstitusjoner; skaffe
informasjon angående og av interesse tilknyttet olje- og
gassindustrien; spredning av reklame for andre via et
verdensomspennende kommunikasjons-/
computerinformasjonsnettverk; computertjenester,
nemlig skaffe online auksjonstjenester på området olje-
og gasseiendomsrettigheter; computertjenester, nemlig
skaffe online auksjonstjenester på området data og
informasjon relatert til olje- og gasseiendomsrettigheter.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
computertjenester, nemlig skaffe informasjon angående
finansiering av kjøp av olje- og gasseiendomsrettigheter
og finansiering av utvikling av olje- og
gasseiendomsrettigheter ved hjelp av et
verdensomspennende kommunikasjons-/
computerinformasjonsnettverk; finansielle tjenester,
nemlig skaffe online finansieringstjenester for kjøp av
olje- og gasseiendomsrettigheter via et
verdensomspennende kommunikasjons-/
computerinformasjonsnettverk; meklertjenester på
området olje- og gasseiendomsrettigheter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; veterinære tjenester, jordbruks-
og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig
og industriell, forskning; EDB-programmering;
computertjenester, nemlig skaffe informasjon til
potensielle kjøpere og selgere angående olje- og
gasseiendomsrettigheter ved hjelp av et
verdensomspennende kommunikasjons-/
computerinformasjonsnettverk; computertjenester,
nemlig skaffe en online oppslagstavle på området gass
og olje; computertjenester, nemlig skaffe en online
felles begivenhetskalender, virtuell avholdelse av felles
presentasjoner og diskusjonsfora til fordel for
investorer; skaffe et websted gjennom hvilket
forestående kjøpere kan be om bud på olje- og
gasseiendomsrettigheter og forestående leverandører
kan svare; skaffe et websted gjennom hvilket
forestående kjøpere av data og informasjon kan be om
bud på informasjon om olje- og gasseiendomsrettigheter
og forestående leverandører kan svare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207627 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007335 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

STARVIS
(730) Innehaver: SKW Trostberg AG, Dr.-Albert-
Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter for byggeindustrien og
byggevirksomhet i form av kvalitetsforbedrende
tilsetninger til sement, kalk og gips; kjemiske produkter
for industrielle formål, nemlig midler for stabilisering
av vannholdige suspensjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207628 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007373 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

SKIN ILLUMINATING
COMPLEX

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk;
cologne, eau de toilette; parfymert kroppspray; oljer,
kremer og lotioner for huden; barberskum, barbergels,
førbarberings- og etterbarberingslotioner, talkumpudder;
bade- og dusjpreparater, hårvann; tannpussemidler;
ikke-medisinsk munnskyllevann; deodoranter;
transpirasjonshindrende midler for personlig bruk; ikke-
medisinske toalettpreparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207629 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007383 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

AVAYA
(730) Innehaver: Avaya Inc, 211 Mount Airy Road,
Baskin Ridge, NJ 07920, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskin- og programvare for å tillate forretninger
via elektronisk overføring, for å håndtere og utvikle
elektroniske forretningstransaksjoner og etablere og
støtte virtuelle foretak; maskin- og programvare for tale,
data, video og trådløse kommunikasjonsnett,
profesjonelle tjenester og konsultasjoner for
forretningsdrift, ISP, ASP og tjenesteytere basert på
servere (tjenere); datamaskinprogramvare for
overordnede nett, registreringstjenester,
firmapolitikktjenester, prioritetsklarering, belastning/
balanse, sikkerhet, nettjenester, automatisert arbeidsflyt,
sentraldrift for telekommunikasjon, markedsplasser og
formidling innenfor kommunikasjon, og anvendelser for
sending av multimediameldinger, utviklingsverktøy og -
sett for programvare, maskinvare for
telekommunikasjon, herunder svitsjeapparatur,
taleprosessorer for tale og multimediaforsendelser og
meldingstjenester, kabinetter og inneslutninger,
kryssforbindelser og mellomkoblinger,
kommunikasjonssystemer nemlig anlegg og innretninger
for å binde og knytte sammen enhver kombinasjon av
datamaskiner, telefoner, telefaxmaskiner,
kredittkortlesere, svaremaskiner, modemer,
anropsidentifikasjonsapparater, batteridrevne-, trådløse-
og datatelefonintegrasjons-, multimediameldings- og
anropssentralapparater samt andre
telekommunikasjonsinnretninger i et integrert system;
kommunikasjonsportaler; telefonsystemer med
elektroniske nøkler; maskinprogramvare for bruk ved
overvåking, kontroll og styring og håndtering av
telefonsentraler; programmer for lagring og gjenfinning
av datainformasjon; lagringsområdenett; svitsje- og
ruteleggingsprodukter for lokalnett (LAN), fjernnett
(WAN), storbynett (MAN) og virtuelt privatnett (VPN);
fiberoptiske produkter, svitsjer og multiplexenheter;
kobberledninger, isolert og uisolert ledning,
nettledninger, koplingsledninger,
panelomkoplingssnorer og omkoplingspaneler;
telefonkabelsystemer som omfatter fordelingsrammer,
kabler, kontakter, kabelkabinetter og kanaler for bruk
med apparatur for svitsjetransmisjon via sentrale
anlegg; elektrisk ledning for bruk innen
telekommunikasjonsindustrien; lednings- og
signalfordelingssystemer for hjemmet;
telekommunikasjonstilpasningsenheter; plugger,
koaksialplugger, jaktplugger og forbindelsesblokker;
telekommunikasjonsinnretninger for repetisjon,
omforming eller omformatering av signaler fra
dataterminaler og kontroll/styreenheter; modemer;

elektriske beskyttelsesinnretninger for
telekommunikasjonsapparatur;
telekommunikasjonsklemmer, klyper og klammere for å
romme og bære kabler og telekommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Forretningsdrift og konsultasjon; styring og
håndtering av forhold vedrørende kunder, klienter,
leverandører, partnere og ansatte.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av maskinvare for
datamaskiner.
KL. 38: Tjenester innen telekommunikasjon og
kommunikasjon; multimediakommunikasjon,
kommunikasjonsportaler,
kommunikasjonsmarkedsplasser og formidlingssteder,
automatisert arbeidsflyt, drift av oppringnings- og
telefonsentraler.
KL. 42: Installasjon og vedlikehold av programvare for
datamaskiner; overvåking av datamaskinsystemer.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.22, 76/053,642

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207630 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007384 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

AVAYA
COMMUNICATION

(730) Innehaver: Avaya Inc, 211 Mount Airy Road,
Baskin Ridge, NJ 07920, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskin- og programvare for å tillate forretninger
via elektronisk overføring, for å håndtere og utvikle
elektroniske forretningstransaksjoner og etablere og
støtte virtuelle foretak; maskin- og programvare for tale,
data, video og trådløse kommunikasjonsnett,
profesjonelle tjenester og konsultasjoner for
forretningsdrift, ISP, ASP og tjenesteytere basert på
servere (tjenere); datamaskinprogramvare for
overordnede nett, registreringstjenester,
firmapolitikktjenester, prioritetsklarering, belastning/
balanse, sikkerhet, nettjenester, automatisert arbeidsflyt,
sentraldrift for telekommunikasjon, markedsplasser og
formidling innenfor kommunikasjon, og anvendelser for
sending av multimediameldinger, utviklingsverktøy og -
sett for programvare, maskinvare for
telekommunikasjon, herunder svitsjeapparatur,
taleprosessorer for tale og multimediaforsendelser og
meldingstjenester, kabinetter og inneslutninger,
kryssforbindelser og mellomkoblinger,
kommunikasjonssystemer nemlig anlegg og innretninger
for å binde og knytte sammen enhver kombinasjon av
datamaskiner, telefoner, telefaxmaskiner,
kredittkortlesere, svaremaskiner, modemer,
anropsidentifikasjonsapparater, batteridrevne-, trådløse-
og datatelefonintegrasjons-, multimediameldings- og
anropssentralapparater samt andre
telekommunikasjonsinnretninger i et integrert system;
kommunikasjonsportaler; telefonsystemer med
elektroniske nøkler; maskinprogramvare for bruk ved
overvåking, kontroll og styring og håndtering av
telefonsentraler; programmer for lagring og gjenfinning
av datainformasjon; lagringsområdenett; svitsje- og
ruteleggingsprodukter for lokalnett (LAN), fjernnett
(WAN), storbynett (MAN) og virtuelt privatnett (VPN);
fiberoptiske produkter, svitsjer og multiplexenheter;
kobberledninger, isolert og uisolert ledning,
nettledninger, koplingsledninger,
panelomkoplingssnorer og omkoplingspaneler;
telefonkabelsystemer som omfatter fordelingsrammer,
kabler, kontakter, kabelkabinetter og kanaler for bruk
med apparatur for svitsjetransmisjon via sentrale
anlegg; elektrisk ledning for bruk innen
telekommunikasjonsindustrien; lednings- og
signalfordelingssystemer for hjemmet;
telekommunikasjonstilpasningsenheter; plugger,
koaksialplugger, jaktplugger og forbindelsesblokker;
telekommunikasjonsinnretninger for repetisjon,

omforming eller omformatering av signaler fra
dataterminaler og kontroll/styreenheter; modemer;
elektriske beskyttelsesinnretninger for
telekommunikasjonsapparatur;
telekommunikasjonsklemmer, klyper og klammere for å
romme og bære kabler og telekommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Forretningsdrift og konsultasjon; styring og
håndtering av forhold vedrørende kunder, klienter,
leverandører, partnere og ansatte.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av maskinvare for
datamaskiner.
KL. 38: Tjenester innen telekommunikasjon og
kommunikasjon; multimediakommunikasjon,
kommunikasjonsportaler,
kommunikasjonsmarkedsplasser og formidlingssteder,
automatisert arbeidsflyt, drift av oppringnings- og
telefonsentraler.
KL. 42: Installasjon og vedlikehold av programvare for
datamaskiner; overvåking av datamaskinsystemer.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.16, 76/071,838

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207631 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007385 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Avaya Inc, 211 Mount Airy Road,
Baskin Ridge, NJ 07920, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskin- og programvare for å tillate forretninger
via elektronisk overføring, for å håndtere og utvikle
elektroniske forretningstransaksjoner og etablere og
støtte virtuelle foretak; maskin- og programvare for tale,
data, video og trådløse kommunikasjonsnett,
profesjonelle tjenester og konsultasjoner for
forretningsdrift, ISP, ASP og tjenesteytere basert på
servere (tjenere); datamaskinprogramvare for
overordnede nett, registreringstjenester,
firmapolitikktjenester, prioritetsklarering, belastning/
balanse, sikkerhet, nettjenester, automatisert arbeidsflyt,
sentraldrift for telekommunikasjon, markedsplasser og
formidling innenfor kommunikasjon, og anvendelser for
sending av multimediameldinger, utviklingsverktøy og -
sett for programvare, maskinvare for
telekommunikasjon, herunder svitsjeapparatur,
taleprosessorer for tale og multimediaforsendelser og
meldingstjenester, kabinetter og inneslutninger,
kryssforbindelser og mellomkoblinger,
kommunikasjonssystemer nemlig anlegg og innretninger
for å binde og knytte sammen enhver kombinasjon av
datamaskiner, telefoner, telefaxmaskiner,
kredittkortlesere, svaremaskiner, modemer,
anropsidentifikasjonsapparater, batteridrevne-, trådløse-
og datatelefonintegrasjons-, multimediameldings- og
anropssentralapparater samt andre
telekommunikasjonsinnretninger i et integrert system;
kommunikasjonsportaler; telefonsystemer med
elektroniske nøkler; maskinprogramvare for bruk ved
overvåking, kontroll og styring og håndtering av
telefonsentraler; programmer for lagring og gjenfinning
av datainformasjon; lagringsområdenett; svitsje- og
ruteleggingsprodukter for lokalnett (LAN), fjernnett
(WAN), storbynett (MAN) og virtuelt privatnett (VPN);
fiberoptiske produkter, svitsjer og multiplexenheter;
kobberledninger, isolert og uisolert ledning,
nettledninger, koplingsledninger,
panelomkoplingssnorer og omkoplingspaneler;
telefonkabelsystemer som omfatter fordelingsrammer,
kabler, kontakter, kabelkabinetter og kanaler for bruk
med apparatur for svitsjetransmisjon via sentrale
anlegg; elektrisk ledning for bruk innen
telekommunikasjonsindustrien; lednings- og
signalfordelingssystemer for hjemmet;

telekommunikasjonstilpasningsenheter; plugger,
koaksialplugger, jaktplugger og forbindelsesblokker;
telekommunikasjonsinnretninger for repetisjon,
omforming eller omformatering av signaler fra
dataterminaler og kontroll/styreenheter; modemer;
elektriske beskyttelsesinnretninger for
telekommunikasjonsapparatur;
telekommunikasjonsklemmer, klyper og klammere for å
romme og bære kabler og telekommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Forretningsdrift og konsultasjon; styring og
håndtering av forhold vedrørende kunder, klienter,
leverandører, partnere og ansatte.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av maskinvare for
datamaskiner.
KL. 38: Tjenester innen telekommunikasjon og
kommunikasjon; multimediakommunikasjon,
kommunikasjonsportaler,
kommunikasjonsmarkedsplasser og formidlingssteder,
automatisert arbeidsflyt, drift av oppringnings- og
telefonsentraler.
KL. 42: Installasjon og vedlikehold av programvare for
datamaskiner; overvåking av datamaskinsystemer.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.16, 76/071,840

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207632 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007386 (220) Inn dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Avaya Inc, 211 Mount Airy Road,
Baskin Ridge, NJ 07920, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Maskin- og programvare for å tillate forretninger
via elektronisk overføring, for å håndtere og utvikle
elektroniske forretningstransaksjoner og etablere og
støtte virtuelle foretak; maskin- og programvare for tale,
data, video og trådløse kommunikasjonsnett,
profesjonelle tjenester og konsultasjoner for
forretningsdrift, ISP, ASP og tjenesteytere basert på
servere (tjenere); datamaskinprogramvare for
overordnede nett, registreringstjenester,
firmapolitikktjenester, prioritetsklarering, belastning/
balanse, sikkerhet, nettjenester, automatisert arbeidsflyt,
sentraldrift for telekommunikasjon, markedsplasser og
formidling innenfor kommunikasjon, og anvendelser for
sending av multimediameldinger, utviklingsverktøy og -
sett for programvare, maskinvare for
telekommunikasjon, herunder svitsjeapparatur,
taleprosessorer for tale og multimediaforsendelser og
meldingstjenester, kabinetter og inneslutninger,
kryssforbindelser og mellomkoblinger,
kommunikasjonssystemer nemlig anlegg og innretninger
for å binde og knytte sammen enhver kombinasjon av
datamaskiner, telefoner, telefaxmaskiner,
kredittkortlesere, svaremaskiner, modemer,
anropsidentifikasjonsapparater, batteridrevne-, trådløse-
og datatelefonintegrasjons-, multimediameldings- og
anropssentralapparater samt andre
telekommunikasjonsinnretninger i et integrert system;
kommunikasjonsportaler; telefonsystemer med
elektroniske nøkler; maskinprogramvare for bruk ved
overvåking, kontroll og styring og håndtering av
telefonsentraler; programmer for lagring og gjenfinning
av datainformasjon; lagringsområdenett; svitsje- og
ruteleggingsprodukter for lokalnett (LAN), fjernnett
(WAN), storbynett (MAN) og virtuelt privatnett (VPN);
fiberoptiske produkter, svitsjer og multiplexenheter;
kobberledninger, isolert og uisolert ledning,
nettledninger, koplingsledninger,
panelomkoplingssnorer og omkoplingspaneler;
telefonkabelsystemer som omfatter fordelingsrammer,
kabler, kontakter, kabelkabinetter og kanaler for bruk
med apparatur for svitsjetransmisjon via sentrale
anlegg; elektrisk ledning for bruk innen
telekommunikasjonsindustrien; lednings- og
signalfordelingssystemer for hjemmet;
telekommunikasjonstilpasningsenheter; plugger,

koaksialplugger, jaktplugger og forbindelsesblokker;
telekommunikasjonsinnretninger for repetisjon,
omforming eller omformatering av signaler fra
dataterminaler og kontroll/styreenheter; modemer;
elektriske beskyttelsesinnretninger for
telekommunikasjonsapparatur;
telekommunikasjonsklemmer, klyper og klammere for å
romme og bære kabler og telekommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Forretningsdrift og konsultasjon; styring og
håndtering av forhold vedrørende kunder, klienter,
leverandører, partnere og ansatte.
KL. 37: Installasjon og vedlikehold av maskinvare for
datamaskiner.
KL. 38: Tjenester innen telekommunikasjon og
kommunikasjon; multimediakommunikasjon,
kommunikasjonsportaler,
kommunikasjonsmarkedsplasser og formidlingssteder,
automatisert arbeidsflyt, drift av oppringnings- og
telefonsentraler.
KL. 42: Installasjon og vedlikehold av programvare for
datamaskiner; overvåking av datamaskinsystemer.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.16, 76/071,839

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207634 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007666 (220) Inn dato: 2000.07.03

(540)

BOXICON
(730) Innehaver: Boxer Technologies AS, Postboks
8250, 4676 Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare, datamaskinvare,
instruksjonsmanualer registrert på databærere.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
interaktiv underholdningsvirksomhet.
KL. 42: EDB-programmering, design av hjemmesider,
teknisk konsultasjon.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207635 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007842 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

PRESENTDAY
(730) Innehaver: Alf-Christian Sandvig, Postboks 243,
2601 Lillehammer, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; overføring av
meldinger.
KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold
av dataprogrammer og databaser; utvikling, design,
oppdatering og vedlikehold av informasjonssider på et
globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av
databaser og datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207636 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007856 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Autostore AS, 5578 Nedre Vats, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); elektronisk styrte maskiner
for bruk ved lagring av varer.
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling
og kontroll; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
databehandlingsapparater og -innretninger for
lagerstyring, innregistrerte dataprogrammer for
lagerstyring.
KL. 37: Installasjonsvirksomhet; installasjon,
vedlikehold og reparasjon av lagerdepoter samt av
maskiner og systemer for lagring av varer; vedlikehold
av datamaskiner.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring, vedlikehold og utleie
av dataprogrammer og software beregnet for
lagerstyring, utarbeidelse, ajourføring og utleie av

datamaskiner beregnet for lagerstyring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207637 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007857 (220) Inn dato: 2000.07.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Jakob Hatteland Computer AS, 5578
Nedre Vats, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til måling
og kontroll; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
databehandlingsapparater og -innretninger for
lagerstyring, innregistrerte dataprogrammer for
lagerstyring.
KL. 37: Vedlikehold av datamaskiner.
KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring, vedlikehold og utleie
av dataprogrammer og software beregnet for
lagerstyring, utarbeidelse, ajourføring og utleie av
datamaskiner beregnet for lagerstyring.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207638 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007864 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

XP
(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening
(NKL), Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, kosmetikk,
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler
og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207639 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007865 (220) Inn dato: 2000.07.06

(540)

(730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening
(NKL), Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, kosmetikk,
tannpussemidler.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler
og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til
bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjéer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207640 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007898 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

ULTRACRETE
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål;
tilsetningsstoffer og bindemidler for betong;
dispergeringsmidler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207641 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007941 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

INSTANT LISTENING
(730) Innehaver: MP3.com Inc, 4790 Eastgate Mall,
San Diego, CA 92121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Elektroniske postordretjenester inneholdende
musikk og videoer inneholdende musikk via et globalt
datanettverk.
KL. 41: Publisering og distribusjon av audio-, video- og
multimediainnhold via globale datanettverk.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(300) Prioritet:
US, 2000.01.10, 75/893,158

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207642 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200007953 (220) Inn dato: 2000.07.11

(540)

SOLUTIONSPORT
(730) Innehaver: CMGI Solutions Inc, 100 Brickstone
Square, Andover, MA 01810, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare og datamaskinvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207643 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008198 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

NAVY DAY
(730) Innehaver: Fred Koch, Blåbærsvingen 10A, 4621
Kristiansand S, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Sportslige aktiviteter; organisering av
sportskonkurranser; fysisk trening; treningsleirtjenester;
utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207644 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008206 (220) Inn dato: 2000.07.17

(540)

ADHOSTCENTER
(730) Innehaver: Netpool AB, Box 1177, S-111 91
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; publisering
av annonse- og reklamemateriell on-line; interaktive
forretningstjenester; elektronisk handel.
KL. 38: Elektronisk overføring av dokumenter og data
via nettverk; tjenester vedrørende tilgang datanettverk/
globale datanettverk; oversendelse av informasjon via
elektronisk media.

(300) Prioritet:
SE, 2000.02.09, 00-1090

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207645 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008433 (220) Inn dato: 2000.07.18

(540)

PACK SPORTS
(730) Innehaver: Hamar Porteføljefabrikk AS,
Postboks 1020, 2305 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, kofferter, bager, ryggsekker, reisesekker og
reisevesker.
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207646 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008447 (220) Inn dato: 2000.07.18

(540)

DYNADIAM
(730) Innehaver: Société de prospection et d’inventions
techniques, F-26501 Bourg-les-Valence Cédex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Diamantskive for bore- og kutteformål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207647 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008477 (220) Inn dato: 2000.07.20

(540)

(730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment
also trading as Sony Computer Entertainment Inc, 1-1,
Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer, akkumulatorkasser,
akkumulatorer, elektriske; elektriske akkumulatorer for
kjøretøyer; akustiske koplingsenheter;
addisjonsmaskiner, antenner, amperemeter, forsterkere,
radioforsterkere, rørforsterkere,
underholdningsapparater for bruk bare med
fjernsynsmottakere, spilleautomater (maskiner) med
myntinnkast, tegnefilmer, anodebatterier, telefonsvarere
(automatiske), antiblendingsbriller,
antiblendingsskjermer, spilleapparater, alene for bruk
med tv-apparater, audiovisuelle apparater for
undervisning, strek-kodelesere, batterier for
lommelykter, elektriske batterier, elektriske batterier for
kjøretøyer, batterikasser, batteriladere, lysende
sjømerker, kikkerter, lyskopieringsapparater, summere,
høyttalerkasser, elektriske kabler, kalkulatorer,
videokameraer, kondensatorer, tilpassede etuier for
fotografiske apparater og instrumenter, kassettspillere,
ladere for elektriske batterier, sigartennere for
automobiler, kinematografiske kameraer, strømbrytere,
strømavbrytere, anordninger for rensing av
grammofonplater, anordninger for rensing av
lydopptaksplater, elektriske spoler, bommer med
myntinnkast for parkering av kjøretøyer,
myntinnkastmekanismer for fjernsynsapparater,
kompaktdisker (audio-video), CD-spillere,
komparatorer, tastaturer for datamaskiner, hukommelser
for datamaskiner, mus (databehandlingsutstyr),
innregistrerte programmer for datamaskiner, computer
periferiutstyr, datamaskiner, elektriske ledere,
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger,
elektriske forbindelsesanordninger, kontaktlinser,
kontakter, elektriske, kontakter, elektriske av
edelmetall, etuier for kontaktlinser, kontrollanordninger
for spill alene for bruk med tv-apparater, konvertere,
elektriske, telleapparater, elektriske koblinger,
likerettere for strøm, databehandlingsapparater,
avmagnetiseringsapparater for magnetbånd, detektorer,
dikteringsmaskiner, Digital Versatile Disc Roms,
utladningsrør, elektriske, unntatt for belysning,
fordelingsautomater, dykkerapparater, dykkermasker,
dykkerdrakter; nedlastbare elektroniske publikasjoner;
skreddermål, tørkeapparater for fotografier, innretninger
for redigering av kinematografiske filmer, elektriske
ledninger, elektromagnetiske spoler, elektroniske
dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske

lommeoversettere, elektroniske merkelapper for varer,
kodete magnetkort, ergometer, brilleetuier, brillekjeder,
brillesnorer, brilleinnfatninger, briller, monokler,
øyeskjermer, telefaksapparater, apparater for kutting av
film, eksponerte filmer, strykejern, elektriske, flottører
for bading og svømming, myke disketter, rammer for
diapositiver, frekvensmålere, sikringstråder av metall-
legeringer, sikringer, galvaniske apparater, apparater for
glansing av fotografiske avtrykk, elektrotermiske
apparater for hårkrølling, høyspenningsbatterier,
høyfrekvensapparater, holdere for elektriske spoler,
hologrammer, trakter for høyttalere, identifikasjonstråd
for elektriske ledninger, identitetskort, magnetiske,
integrerte kretser, interkommunikasjonsapparater,
styrespaker for spill alene for bruk med tv-apparater,
forbindelsesmuffer for elektriske kabler, kaleidoskoper,
bærbare datamaskiner, storskala integrerte kretser,
linsedeksler, objektiver for astrofotografi, brevvekter,
låser, elektriske, høyttalere, magnetiske datamedia,
magnetiske omkodere, magnetbånd, magnetiske tråder,
magneter, master for trådløse antenner, metronomer,
mikrometermål, mikrometer, mikrofoner,
mikroprosessorer, mikroskoper, mikrotomer, modemer,
pengetelle- og sorteringsapparater,
navigasjonsinstrumenter, stifter for platespillere,
notisbøker i form av datamaskiner, optiske apparater og
instrumenter, optiske tegnlesere, optiske datamedia,
optiske disketter, optiske glass, optiske linser,
pedometere, grammofonplater, fototelegrafiapparater,
fotoceller, plater for batterier, plottere,
lommekalkulatorer, frimerketellere, trykte kretser,
skrivere for bruk med datamaskiner,
projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer,
punchemaskiner for hullkort for kontorer,
radarapparater, radioer, radiotelegrafiapparater,
radiotelefoniapparater, platespillere, elektriske
reguleringsapparater, elektriske reléer, elektriske
motstander, vekter, skjermer for fotogravering,
halvledere, simulatorer for styring og kontroll av
kjøretøyer, skyvelær, apparater for visning av
diapositiver, regnestaver, spilleautomater, programvare
for spill alene for bruk med tv-apparater, solarbatterier,
lydalarmer, lydopptaksapparater, lydopptaksbærere,
lydopptaksdisketter, lydopptaksbånd,
lydgjengivelsesapparater, lydoverføringsapparater,
brilleetuier, brilleinnfatninger, brilleglass,
hastighetsregulatorer for platespillere, stativer for
fotografiapparater, stifter for platespillere, solbriller,
svømmevester, fordelingstavler, elektriske brytere,
båndspillere, undervisningsapparater, telegraftråder,
telefonapparater, telefoner, telefontransmittere,
telefonkabler, teleprintere, teleskoper, fjernskrivere,
fjernsynsapparater, termometere, ikke for medisinske
formål, termostater, tidsregistreringsapparater,
automatiske tidsur, lydarmer for platespillere,
transmittere av elektroniske signaler,
lysbildeprojeksjonsapparater, trebente stativer for
kameraer, radioer for kjøretøyer, salgsautomater,
videokassetter, videospillkassetter, videoopptakere,
videoskjermer, videotelefoner, videobånd, elektriske
kabler, tekstbehandlingsapparater, magnetisk diskett-,
optisk diskett-, magnetisk-optisk diskett-, CD-ROM-,
magnetbånd- og DVD-ROM-innkodingsmagasiner, -
bøker, -aviser, -kart, -bilder, -avbildninger og -
tekstinformasjon, magnetdisk-, optisk disk-, magnetisk-
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optisk disk-, CD-ROM-, magnetbånd- og DVD-ROM-
innkodingsprogramvare av apparater for spill alene for
bruk med tv-apparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207648 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008478 (220) Inn dato: 2000.07.20

(540)

(730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment
also trading as Sony Computer Entertainment Inc, 1-1,
Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Kulerammer, akkumulatorkasser,
akkumulatorer, elektriske; elektriske akkumulatorer for
kjøretøyer; akustiske koplingsenheter;
addisjonsmaskiner, antenner, amperemeter, forsterkere,
radioforsterkere, rørforsterkere,
underholdningsapparater for bruk bare med
fjernsynsmottakere, spilleautomater (maskiner) med
myntinnkast, tegnefilmer, anodebatterier, telefonsvarere
(automatiske), antiblendingsbriller,
antiblendingsskjermer, spilleapparater, alene for bruk
med tv-apparater, audiovisuelle apparater for
undervisning, strek-kodelesere, batterier for
lommelykter, elektriske batterier, elektriske batterier for
kjøretøyer, batterikasser, batteriladere, lysende
sjømerker, kikkerter, lyskopieringsapparater, summere,
høyttalerkasser, elektriske kabler, kalkulatorer,
videokameraer, kondensatorer, tilpassede etuier for
fotografiske apparater og instrumenter, kassettspillere,
ladere for elektriske batterier, sigartennere for
automobiler, kinematografiske kameraer, strømbrytere,
strømavbrytere, anordninger for rensing av
grammofonplater, anordninger for rensing av
lydopptaksplater, elektriske spoler, bommer med
myntinnkast for parkering av kjøretøyer,
myntinnkastmekanismer for fjernsynsapparater,
kompaktdisker (audio-video), CD-spillere,
komparatorer, tastaturer for datamaskiner, hukommelser
for datamaskiner, mus (databehandlingsutstyr),
innregistrerte programmer for datamaskiner, computer
periferiutstyr, datamaskiner, elektriske ledere,
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger,
elektriske forbindelsesanordninger, kontaktlinser,
kontakter, elektriske, kontakter, elektriske av
edelmetall, etuier for kontaktlinser, kontrollanordninger
for spill alene for bruk med tv-apparater, konvertere,
elektriske, telleapparater, elektriske koblinger,
likerettere for strøm, databehandlingsapparater,
avmagnetiseringsapparater for magnetbånd, detektorer,
dikteringsmaskiner, Digital Versatile Disc Roms,
utladningsrør, elektriske, unntatt for belysning,
fordelingsautomater, dykkerapparater, dykkermasker,
dykkerdrakter; nedlastbare elektroniske publikasjoner;
skreddermål, tørkeapparater for fotografier, innretninger
for redigering av kinematografiske filmer, elektriske
ledninger, elektromagnetiske spoler, elektroniske
dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske
lommeoversettere, elektroniske merkelapper for varer,
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kodete magnetkort, ergometer, brilleetuier, brillekjeder,
brillesnorer, brilleinnfatninger, briller, monokler,
øyeskjermer, telefaksapparater, apparater for kutting av
film, eksponerte filmer, strykejern, elektriske, flottører
for bading og svømming, myke disketter, rammer for
diapositiver, frekvensmålere, sikringstråder av metall-
legeringer, sikringer, galvaniske apparater, apparater for
glansing av fotografiske avtrykk, elektrotermiske
apparater for hårkrølling, høyspenningsbatterier,
høyfrekvensapparater, holdere for elektriske spoler,
hologrammer, trakter for høyttalere, identifikasjonstråd
for elektriske ledninger, identitetskort, magnetiske,
integrerte kretser, interkommunikasjonsapparater,
styrespaker for spill alene for bruk med tv-apparater,
forbindelsesmuffer for elektriske kabler, kaleidoskoper,
bærbare datamaskiner, storskala integrerte kretser,
linsedeksler, objektiver for astrofotografi, brevvekter,
låser, elektriske, høyttalere, magnetiske datamedia,
magnetiske omkodere, magnetbånd, magnetiske tråder,
magneter, master for trådløse antenner, metronomer,
mikrometermål, mikrometer, mikrofoner,
mikroprosessorer, mikroskoper, mikrotomer, modemer,
pengetelle- og sorteringsapparater,
navigasjonsinstrumenter, stifter for platespillere,
notisbøker i form av datamaskiner, optiske apparater og
instrumenter, optiske tegnlesere, optiske datamedia,
optiske disketter, optiske glass, optiske linser,
pedometere, grammofonplater, fototelegrafiapparater,
fotoceller, plater for batterier, plottere,
lommekalkulatorer, frimerketellere, trykte kretser,
skrivere for bruk med datamaskiner,
projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer,
punchemaskiner for hullkort for kontorer,
radarapparater, radioer, radiotelegrafiapparater,
radiotelefoniapparater, platespillere, elektriske
reguleringsapparater, elektriske reléer, elektriske
motstander, vekter, skjermer for fotogravering,
halvledere, simulatorer for styring og kontroll av
kjøretøyer, skyvelær, apparater for visning av
diapositiver, regnestaver, spilleautomater, programvare
for spill alene for bruk med tv-apparater, solarbatterier,
lydalarmer, lydopptaksapparater, lydopptaksbærere,
lydopptaksdisketter, lydopptaksbånd,
lydgjengivelsesapparater, lydoverføringsapparater,
brilleetuier, brilleinnfatninger, brilleglass,
hastighetsregulatorer for platespillere, stativer for
fotografiapparater, stifter for platespillere, solbriller,
svømmevester, fordelingstavler, elektriske brytere,
båndspillere, undervisningsapparater, telegraftråder,
telefonapparater, telefoner, telefontransmittere,
telefonkabler, teleprintere, teleskoper, fjernskrivere,
fjernsynsapparater, termometere, ikke for medisinske
formål, termostater, tidsregistreringsapparater,
automatiske tidsur, lydarmer for platespillere,
transmittere av elektroniske signaler,
lysbildeprojeksjonsapparater, trebente stativer for
kameraer, radioer for kjøretøyer, salgsautomater,
videokassetter, videospillkassetter, videoopptakere,
videoskjermer, videotelefoner, videobånd, elektriske
kabler, tekstbehandlingsapparater, magnetisk diskett-,
optisk diskett-, magnetisk-optisk diskett-, CD-ROM-,
magnetbånd- og DVD-ROM-innkodingsmagasiner, -
bøker, -aviser, -kart, -bilder, -avbildninger og -
tekstinformasjon, magnetdisk-, optisk disk-, magnetisk-
optisk disk-, CD-ROM-, magnetbånd- og DVD-ROM-

innkodingsprogramvare av apparater for spill alene for
bruk med tv-apparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207649 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008480 (220) Inn dato: 2000.07.20

(540)

CONFORMANT
(730) Innehaver: Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks
Road, Memphis, TN 38116, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; klebebånd og -tape for medisinsk bruk;
plaster; bandasjer; bandasjer for forbindinger;
medisinske og kirurgiske forbindinger; sårforbindinger;
førstehjelpsforbindinger; gas for forbindinger;
kirurgiske stoffer; forbindingsmaterialer;
førstehjelpsskrin (fylt).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207650 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008486 (220) Inn dato: 2000.07.20

(540)

JOURNEY UNLIMITED
(730) Innehaver: Journey Unlimited Equipment Inc,
1600-1166 Alberni Street, Vancouver, BC V6E 3Z3, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Ryggsekker, sportsbager, kofferter og
reisevesker.
KL. 25: Klær, nemlig skjorter, gensere, vester, bukser,
jakker, kåper, frakker, hatter, sokker, undertøy og
fottøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207651 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008545 (220) Inn dato: 2000.07.24

(540)

FRIDA
(730) Innehaver: Fokus Spiritus v/Una Bjørnseth
Haugen, Steinstølveien 15A, 4027 Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Kurs og opplæring i tarot, intuisjon og
esoteriske emner.
KL. 42: Spåtjeneste pr. telefon og privat rådgivning via
tarot og synskhet (clairvoyance).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207652 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008640 (220) Inn dato: 2000.07.26

(540)

LEXUS LS430
(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. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til
slike.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207653 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008646 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

TROVISION
(730) Innehaver: Motro AS, Postboks 52, 1541 Vestby,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
elektroniske undervisnings- og presentasjonsutstyr.
KL. 35: Reklame, Public Relations.
KL. 41: Undervisnings-/opplæringsvirksomhet;
kulturelle aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207654 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008647 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

TEMPOIL
(730) Innehaver: Motro AS, Postboks 52, 1541 Vestby,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Motordrivstoffer; smøremidler; fyringsoljer;
oljer og fett til industrielle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207655 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008648 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

XCHARTA
(730) Innehaver: OmniTree Norge ASA, Postboks 9034
Sørlandsparken, 4696 Kristiansand S, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207656 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008651 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

(730) Innehaver: La-Sa Maskin AS, Holoveien 16,
1341 Slependen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Pumper.
KL. 9: Selvregulerende pumper for drivstoff;
brannpumper.
KL. 10: Pumper for medisinsk bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207658 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008653 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

JIF
(730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236
Torshov, 0401 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Rengjøring; desinfisering; vaskeri; stryking;
renholds- og husholdningstjenester; vinduspussing.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207659 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008662 (220) Inn dato: 2000.07.27

(540)

DURASPHERE
(730) Innehaver: Advanced UroScience Inc, 1290
Hammond Road, St. Paul, MN 55110-5867, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Biokompatible, implantable mikrosfærer for
lokal vevøkning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207660 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008804 (220) Inn dato: 2000.07.28

(540)

NOTARNETT
(730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, c/o Notar
Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207661 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008876 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

IMPRESSION
(730) Innehaver: Optische Werke G. Rodenstock,
Isartalstr. 43, D-80469 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Brilleglass, spesielt progressive glass.

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.24, 300 14 040.1/09

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207662 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008882 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

DAVATAN
(730) Innehaver: Alcon Universal Ltd, Bösch 69, CH-
6331 Hünenberg, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207663 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008883 (220) Inn dato: 2000.08.01

(540)

(730) Innehaver: Lakai Ltd, 18757 Burbank Boulevard,
Suite 104, Tarzana, CA 91356, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Bager, ryggsekker og bagasje- og reiseeffekter.
KL. 25: Bekledningsartikler, herunder topper og
underdeler; fottøy, snøbrettstøvler; hodeplagg.
KL. 28: Sportsartikler og -utstyr, herunder rullebrett,
tilbehør derfor samt utstyr og tilbehør for
rullebrettkjøring.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.07, 75/910,847
US, 2000.02.07, 75/911,246
US, 2000.02.07, 75/911,247

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207664 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008905 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

AERODISP
(730) Innehaver: Degussa-Hüls AG,
Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Finfordelte silisiumdioksyder for industrielt
bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207665 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008913 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

BLOOMGARD
(730) Innehaver: Great Lakes Chemical Corp, P.O. Box
2200, West Lafayette, IN 47906, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Flammehemmende middel.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.07, 75/912126

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207666 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200008914 (220) Inn dato: 2000.08.02

(540)

PBS-64
(730) Innehaver: Great Lakes Chemical Corp, P.O. Box
2200, West Lafayette, IN 47906, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Flammehemmende middel.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.07, 75/912125

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207667 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009127 (220) Inn dato: 2000.08.07

(540)

HOT SHOT
(730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2,
1366 Lysaker, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Spiseis, fløteis, spiseisprodukter, frosne
konfektyrvarer samt øvrige kalde/frosne desserter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207668 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009128 (220) Inn dato: 2000.08.07

(540)

SOMERSAULT
(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. 9: Computer software som reduserer feil i
computersystemer tilknyttet nett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207669 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009133 (220) Inn dato: 2000.08.07

(540)

SLIP-PROOF
(730) Innehaver: Grant Prideco Inc, Suite 600, 1450
Lake Robbins Drive, The Woodlands, TX 77380, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Borerør og borerørkoplinger av metall.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.07, 75/912,166

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207670 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009136 (220) Inn dato: 2000.08.08

(540)

CITIFX
(730) Innehaver: Citicorp, 399 Park Avenue, New
York, NY 10043, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Finansiell virksomhet, nemlig
valutatransaksjoner, rapporterings- og
informasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207671 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009144 (220) Inn dato: 2000.08.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Telenor Nett AS, Postboks 6701 St.
Olavsplass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet på globale
datanettverk.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
globale datanettverkstjenester; ADSL-portaler;
bredbåndstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207672 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009145 (220) Inn dato: 2000.08.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Telenor Nett AS, Postboks 6701 St.
Olavsplass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet på globale
datanettverk.
KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet;
globale datanettverkstjenester; ADSL-portaler;
bredbåndstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207673 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009157 (220) Inn dato: 2000.08.08

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207674 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009167 (220) Inn dato: 2000.08.09

(540)

KJØLESKAPSPOESI
(730) Innehaver: Kylskåpspoesi HB, Tomta, Högvalta,
S-671 91 Arvika, SE

(740,750) Fullmektig: Siw Eriksson, Solveien 6, 1177
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetplater med ordtrykk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207675 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009356 (220) Inn dato: 2000.08.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Edb Gruppen Systems A/S,
Industrivej Syd 13c, Birk, DK-7400 Herning, DK

(740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks
6091 Sluppen, 7434 Trondheim

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Utvikling og serviceoppfølging av
programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207676 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009397 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

NEXGEN
(730) Innehaver: S.C. Johnson Commercial Markets
Inc, 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-0902, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Rengjøringsmidler for gulv,
overflatebehandlingsstoffer for gulv,
gulvpoleringsmidler, stoffer for fjerning av
overflatebehandling fra gulv.
KL. 7: Batteridrevne sprøyter for påføring av lakk og
annet belegg til gulv; kraftopererte flerbruksmaskiner
for gulvvasking og rensing, feiing, skrubbing og/eller
polering; kluter for bruk til forannevnte gulvmaskiner;
elektrisk drevne sprøyter for påføring av belegg og lakk
på gulv; elektriske  flerbruksmaskiner for rensing,
vasking, feiing, skrubbing og/eller polering av gulv;
kluter for bruk til forannevnte gulvmaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207677 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009416 (220) Inn dato: 2000.08.14

(540)

AFFINITAK
(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 mot
kreft; farmasøytiske og medisinske preparater mot
legemiddelresistens.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.06, 75/935,869

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207678 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009448 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

EFFITEAM
(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 mot
kreft; farmasøytiske og medisinske preparater mot
legemiddelresistens.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.06, 75/935,867

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207679 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200009486 (220) Inn dato: 2000.08.16

(540)

SCIENTIFIC ANGLERS
(730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing
Co, P.O. Box 33427, Saint Paul, MN 55133-3427, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; fiskeredskaper; fluefiskeredskaper.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207680 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010044 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

RED SHERIFF
(730) Innehaver: Red Sheriff Ltd, Level 7, 10 Queens
Road, Melbourne, Vic 3000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for vedlikehold og måling av
on-line annonsevirksomhet, dataprogrammer som
muliggjør og forenkler revisjon, innsamling,
rapportering og publikasjon av data; apparater for
opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere og grammofonplater.
KL. 16: Dokumentasjon og manualer relatert til
dataprogrammer, datamaskinvare eller -fastvare.
KL. 35: Virksomhet relatert til markedsundersøkelser
inklusiv tilveiebringelse av overvåkningsvirksomhet via
et globalt datanett og websidemåling (inklusiv
overvåkning av antall besøkende til en webside,
besøkendes demografisk profil, antall sider besøkt i en
webside, og tiden brukt på en webside); on-line
annonse-, revisjon- og overvåkningsvirksomhet og
datainnsamling, rapporterings- og
publikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Virksomhet relatert til utvikling, ekspedisjon,
distribusjon, installasjon, brukerstøtte, vedlikehold,
forbedring og modifikasjon av dataprogramvare, -
maskinvare og -fastvare.

(300) Prioritet:
AU, 2000.02.25, 825331

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207681 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010046 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

(730) Innehaver: Red Sheriff Ltd, Level 7, 10 Queens
Road, Melbourne, Vic 3000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for vedlikehold og måling av
on-line annonsevirksomhet, dataprogrammer som
muliggjør og forenkler revisjon, innsamling,
rapportering og publikasjon av data; apparater for
opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere og grammofonplater.
KL. 16: Dokumentasjon og manualer relatert til
dataprogrammer, datamaskinvare eller -fastvare.
KL. 35: Virksomhet relatert til markedsundersøkelser
inklusiv tilveiebringelse av overvåkningsvirksomhet via
et globalt datanett og websidemåling (inklusiv
overvåkning av antall besøkende til en webside,
besøkendes demografisk profil, antall sider besøkt i en
webside, og tiden brukt på en webside); on-line
annonse-, revisjon- og overvåkningsvirksomhet og
datainnsamling, rapporterings- og
publikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Virksomhet relatert til utvikling, ekspedisjon,
distribusjon, installasjon, brukerstøtte, vedlikehold,
forbedring og modifikasjon av dataprogramvare, -
maskinvare og -fastvare.

(300) Prioritet:
AU, 2000.02.25, 825332

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207682 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010047 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

(730) Innehaver: Red Sheriff Ltd, Level 7, 10 Queens
Road, Melbourne, Vic 3000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for vedlikehold og måling av
on-line annonsevirksomhet, dataprogrammer som
muliggjør og forenkler revisjon, innsamling,
rapportering og publikasjon av data; apparater for
opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere og grammofonplater.
KL. 16: Dokumentasjon og manualer relatert til
dataprogrammer, datamaskinvare eller -fastvare.
KL. 35: Virksomhet relatert til markedsundersøkelser
inklusiv tilveiebringelse av overvåkningsvirksomhet via
et globalt datanett og websidemåling (inklusiv
overvåkning av antall besøkende til en webside,
besøkendes demografisk profil, antall sider besøkt i en
webside, og tiden brukt på en webside); on-line
annonse-, revisjon- og overvåkningsvirksomhet og
datainnsamling, rapporterings- og
publikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Virksomhet relatert til utvikling, ekspedisjon,
distribusjon, installasjon, brukerstøtte, vedlikehold,
forbedring og modifikasjon av dataprogramvare, -
maskinvare og -fastvare.

(300) Prioritet:
AU, 2000.02.25, 825333

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.04.30 - nr 18

43

(111) Reg.nr.: 207683 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010048 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

(730) Innehaver: Red Sheriff Ltd, Level 7, 10 Queens
Road, Melbourne, Vic 3000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for vedlikehold og måling av
on-line annonsevirksomhet, dataprogrammer som
muliggjør og forenkler revisjon, innsamling,
rapportering og publikasjon av data; apparater for
opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere og grammofonplater.
KL. 16: Dokumentasjon og manualer relatert til
dataprogrammer, datamaskinvare eller -fastvare.
KL. 35: Virksomhet relatert til markedsundersøkelser
inklusiv tilveiebringelse av overvåkningsvirksomhet via
et globalt datanett og websidemåling (inklusiv
overvåkning av antall besøkende til en webside,
besøkendes demografisk profil, antall sider besøkt i en
webside, og tiden brukt på en webside); on-line
annonse-, revisjon- og overvåkningsvirksomhet og
datainnsamling, rapporterings- og
publikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Virksomhet relatert til utvikling, ekspedisjon,
distribusjon, installasjon, brukerstøtte, vedlikehold,
forbedring og modifikasjon av dataprogramvare, -
maskinvare og -fastvare.

(300) Prioritet:
AU, 2000.02.25, 825334

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207684 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010049 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

(730) Innehaver: Red Sheriff Ltd, Level 7, 10 Queens
Road, Melbourne, Vic 3000, AU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer for vedlikehold og måling av
on-line annonsevirksomhet, dataprogrammer som
muliggjør og forenkler revisjon, innsamling,
rapportering og publikasjon av data; apparater for
opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og/eller
bilder; magnetiske databærere og grammofonplater.
KL. 16: Dokumentasjon og manualer relatert til
dataprogrammer, datamaskinvare eller -fastvare.
KL. 35: Virksomhet relatert til markedsundersøkelser
inklusiv tilveiebringelse av overvåkningsvirksomhet via
et globalt datanett og websidemåling (inklusiv
overvåkning av antall besøkende til en webside,
besøkendes demografisk profil, antall sider besøkt i en
webside, og tiden brukt på en webside); on-line
annonse-, revisjon- og overvåkningsvirksomhet og
datainnsamling, rapporterings- og
publikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Virksomhet relatert til utvikling, ekspedisjon,
distribusjon, installasjon, brukerstøtte, vedlikehold,
forbedring og modifikasjon av dataprogramvare, -
maskinvare og -fastvare.

(300) Prioritet:
AU, 2000.02.25, 825335

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207685 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010075 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

LANTERN
COMMUNICATIONS

(730) Innehaver: Lantern Communications Inc, 1248
Reamwood Avenue, Sunnyvale, CA 94089-2225, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Høyhastighets pakkesvitsjer og relaterte
styringsfunksjoner til bruk for nettverkstjenesteytere
som tilbyr bredbåndkommunikasjonstjenester til
bedrifter og privatpersoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207686 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010078 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

SILICA
(730) Innehaver: Beltone Electronics Corp, 4201 West
Victoria Street, Chicago, IL 60646, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Forsterkerkrets solgt som en komponent for
høreapparater.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.01, 75/932,287

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207687 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010081 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207688 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010085 (220) Inn dato: 2000.08.28

(540)

WHISKAS FUN LIGHT
(730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207689 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010089 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

LINDTEC
(730) Innehaver: Lindab AB, S-269 82 Båstad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Kanaler for anvendelse i ventilasjonssystemer,
også deler og komponenter såsom lyddempere til
ventilasjonssystemer.
KL. 17: Isoleringsmateriell heri innbefattet
isoleringsmateriell for anvendelse i
ventilasjonssystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207690 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010090 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

VALDOLOR
(730) Innehaver: Pharmacia Corp, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, IL, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; medisiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207691 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010091 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

(730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square,
Battle Creek, MI 49016-3599, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207692 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010138 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

VOLUSIA
(730) Innehaver: Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-
cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref. 432-91, JP

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

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

(300) Prioritet:
JP, 2000.06.01, 2000-060476

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207693 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010146 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

TWIX ETTES
(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 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: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207694 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010147 (220) Inn dato: 2000.08.30

(540)

TWIX ELS
(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 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: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207696 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010174 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

WACTO
(730) Innehaver: Water Guard AS, 3960 Stathelle, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler og
-tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer
av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); ventiler
av metall.
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,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; detektorer; brytere;
alarminstrumenter; elektriske reléer; gassmålere;
vannstandsmålere; trykkmålere; hygrometer
(luftfuktighetsmålere); kontrollapparater;
mikroprosessorer; elektriske apparater for kontroll og
overvåkning; termostater; dataprogrammer (software).
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
sikkerhetsanordninger og reguleringsanordninger for
vann- eller gassapparater og for vann- eller
gassledninger; termostatventiler; reguleringsventiler;
vanninntaksapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207697 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010175 (220) Inn dato: 2000.08.31

(540)

MP3
(730) Innehaver: Sørbø Barn Engros AS, Kvålskroken
28, 4300 Sandnes, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207698 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010374 (220) Inn dato: 2000.09.01

(540)

STREPS
(730) Innehaver: The Boots Company plc, Nottingham,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske
konfektyrer.
KL. 30: Ikke-medisinske konfektyrer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207699 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010416 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

VANDERVELL
(730) Innehaver: Dana Corp, 4500 Dorr Street, Toledo,
OH 43615, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Bøssinger og fôringer for bruk i maskinerier og
mekanismer.
KL. 12: Bøssinger og fôringer for bruk i
kjøretøysmotorer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207700 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010448 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

(730) Innehaver: Top Ten AB, S-100 61 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og
oppvarming.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser.
KL. 29: Kjøtt og kjøttekstrakter; melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; tillagede frukter og grønnsaker.
KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, bakverk og
konditorvarer, konfektyrer og godsaker; sauser som
smakstilsetninger; krydderier.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207701 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010506 (220) Inn dato: 2000.09.07

(540)

(730) Innehaver: 3Com Corp, 5400 Bayfront Plaza,
Santa Clara, CA 95052, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske personlige organisatorer;
telefonapparater, nemlig telefoner og høyttalende
telefoner, maskiner for utsendelse og mottak av
telefakser, telefonsvarere, talelagring og -
fordelingsmaskiner (voice mail) og videotelefoner; lan-
pbx (lokalnettverk - private branch exchange) og ip-pbx
(Internet protocol - private branch exchange),
talelagrings- og ringesentralapplikasjoner; digitale
kameraer for bruk med datamaskiner, kameraer
tilknyttet nettverk og kamerainnretninger; personlige
Internettinstallasjoner for hjemmebruk og trådløse
Internettinstallasjoner; datanettverksmaskiner og -
periferiutstyr, herunder nettverksgrensesnittkort,
modemer, modemkort, trådløse modemer,
kabelmodemer, DSL-modemer, terminaladaptere, nav,
lokalnettverksomkoblere, fjernnettverksomkoblere,
ruter, servere, konsentratorer, strøm/energisystemer,
bestående av avbrytsfrie og redundante kraftenheter
samt likestrøm spenningsomformere; elektriske
tilkoblingselementer, datakabler og fiberoptiske kabler;
og dataprogrammer for bruk ved ledelse, overvåkning
og diagnostisering av datanettverk.
KL. 41: Utdannelsestjenester, herunder avholdelse av
undervisning og praktiske seminarer vedrørende
datamaskiner, dataprogrammer, datanettverk,
datanettverksperiferiutstyr, datakommunikasjon og
tilhørende teknologi; fremskaffelse av pedagogisk
informasjon via et globalt datanettverk vedrørende
datamaskiner, dataprogrammer, datanettverk,
datanettverksperiferiutstyr, datakommunikasjon og
tilhørende teknologi.
KL. 42: Datakonsultasjoner; datanettverksdesign for
andre; fremskaffelse av informasjon via et globalt
datanettverk vedrørende datamaskiner, dataprogrammer,
datanettverk, datanettverks periferiutstyr,
datakommunikasjon og til hørende teknologi.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.17, 75/960,802

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207702 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010720 (220) Inn dato: 2000.09.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Micro Compact Car smart GmbH,
Industriestrasse 8, D-71272 Renningen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og
lodding; kjemiske produkter for konservering av
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle
formål.
KL. 2: Maling, fernisser og lakker (ikke elektrisk
isolerende); rustbeskyttelsesmidler og
treimpregneringsmidler; fargestoffer (unntatt vaskeblått
og fargestoffer til kosmetisk bruk); beis for tre eller lær;
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og
kunstnere.
KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider,
herbicider.
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
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elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedle metaller, nemlig ankere, ambolter,
klokker, kjettinger, skruer, spiker, hestesko, pengeskrin,
skilt, flaskekapsler, møbelruller, transportbeholdere og -
tanker; malmer.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner for fremstilling og
reparasjon av landkjøretøyer, luft- og vannfartøyer;
motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt
drevne); rugemaskiner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) for
fremstilling og reparasjon av landkjøretøyer, luft- og
vannfartøyer; knivsmedvarer (ikke opptatt i andre
klasser), gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner.
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
og optiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr
og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på
databærere; brannslukningsapparater.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.
KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler;
sprengstoff; fyrverkerisaker.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
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. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser, i form av blokker, plater, stenger, folier, snører
og bånd, samtlige varer som halvfabrikata; ekstrudert
plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,

bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av
metall); monumenter (ikke av metall).
KL. 20: Møbler, speil (ikke opptatt i andre klasser),
billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre,
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper for husholdningsformål; børster
(ikke malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller
halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk);
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre
klasser).
KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett (ikke opptatt i andre
klasser), telt, presenninger, seil (rigging), sekker (ikke
opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av
gummi eller plast); uarbeidet tekstilfibermateriale.
KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser),
hodeplagg.
KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd (possement) og
lisser; knapper, hekter og maljer; strikkepinner, nåler
(ikke opptatt i andre klasser) og synåler; kunstige
blomster.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulv
belegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter, fruktsauser; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt.
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre
klasser); fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet
innenfor landkjøretøy-, luft- og vannfartøyområdet såvel
innenfor fremdriftsmaskinområdet;
installasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 40: Bearbeiding av materialer.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle
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aktiviteter.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering.

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.10, 300 18 439.5/12

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207703 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010761 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

HEIMER
(730) Innehaver: Aage Einar Hveem, c/o Heimer AS,
Bilitt, 2850 Lena, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Sveper, seletøy og salmakervarer; grimer,
hestebogtre, hestedekken, ridetepper for hester og
hestesadler.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207704 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010762 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

CHICONETT
(730) Innehaver: Chiconett AS, Henrik Wergelandsgt.
24, 4612 Kristiansand S, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207705 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010764 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

RIELDA
(730) Innehaver: Rielda SrL, Frazione Castello di
Corno, I-02013 Antrodoco, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Nøkkellås, utskiftbare lås, kombinasjonslås,
trykknapplås, håndtakslås og deres deler; smekklås,
dørklinker, bolter og skruer; nøkler, nøkkelholdere;
hengelås; dørhåndtak av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207706 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200010774 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

COLGATE ACTIBRUSH
BZZZ

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Tannbørster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207707 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011026 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

EDEL AARGANG
(730) Innehaver: Medialog AS, Prof. Birkelandsvei 24
A, 1081 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet,
annonsebyråer, spredning av reklameannonser,
konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, bistand
til bedriftsledelse, Public Relation [PR-virksomhet],
publisering av reklametekster, reklamebyråer, utleie av
reklameplass, publisering av reklametekster,
utarbeidelse av reklametekster, reklamevirksomhet,
salgsfremmende tjenester [for tredjemann].

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207708 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011027 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

SKANFIL
(730) Innehaver: Skanfil AS, Postboks 2030, 5504
Haugesund, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Varer av edle metaller eller overtrukne hermed;
medaljer; klokker; mynter.
KL. 16: Frimerker.
KL. 35: Auksjonssalg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207709 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011029 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

(730) Innehaver: Harald Dahl Kontorutstyr AS,
Postboks 834 Sentrum, 0104 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer; regnemaskiner og kassaapparater;
elektriske apparater og instrumenter.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer;
trykksaker; skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner
og kontorrekvisita.
KL. 20: Møbler; arkivskap.
KL. 42: Trykkerivirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207710 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011031 (220) Inn dato: 2000.09.18

(540)

(730) Innehaver: Hattelco AS v/Roar Storrø, 5578
Nedre Vats, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207711 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011055 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

PLYSJ
(730) Innehaver: Mons Bø, Holmboesgt.1, 0357 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Trykksaker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207712 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011084 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

PYLONIA
(730) Innehaver: Christiania Compagnie BV,
Strawinsky Laan 923, NL-1077 XX Amsterdam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon.
KL. 36: Finansielle tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207713 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011116 (220) Inn dato: 2000.09.20

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Patentstyret, Postboks 8160 Dep,
0033 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Identitetskort, kort med integrerte kretser,
dataprogrammer.
KL. 35: Innsamling av informasjon for bruk i databaser,
systematisering av informasjon for bruk i databaser,
formidling av informasjon, avskrift, dokument-
kopiering.
KL. 42: Drift, vedlikehold, programmering av
databaser, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser,
programmering av dataprogrammer, tjenester ved
utvekslinger av korrespondanse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207714 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011117 (220) Inn dato: 2000.09.20

(540)

SMOOVIES
(730) Innehaver: Halewood International Ltd, The
Sovereign Winery, Roberttown Lane, Roberttown,
Liversedge WF15 7LL, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33: Alkoholholdige drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207715 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011177 (220) Inn dato: 2000.09.21

(540)

ARTROFLEX
(730) Innehaver: ScanVet A/S, Fredensborg, DK

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

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

(300) Prioritet:
DK, 2000.07.07, 2000 02970 DK

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207716 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011472 (220) Inn dato: 2000.09.25

(540)

(730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse
225, D-70567 Stuttgart, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til
slike.
KL. 36: Finansieringstjenester; leasing av
motorkjøretøyer.
KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer.

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.23, 300 22 859.7/36

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207717 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011692 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: Moderne Kjøling AS, Gladengveien
1, 0661 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Ellen Cecilie Bartolf, Fridtjof
Nansensplass 9, 0160 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 17: Isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207718 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011693 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

REN KULDE
(730) Innehaver: Moderne Kjøling AS, Gladengveien
1, 0661 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Ellen Cecilie Bartolf, Fridtjof
Nansensplass 9, 0160 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 17: Isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207719 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011694 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: Moderne Kjøling AS, Gladengveien
1, 0661 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Ellen Cecilie Bartolf, Fridtjof
Nansensplass 9, 0160 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon,
vanntilførsel og sanitære formål.
KL. 17: Isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207721 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011789 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

(730) Innehaver: Kolbjørn Hagen, Hasle Hageby 31,
1734 Hafslundsøy, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207722 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011790 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

(730) Innehaver: NCCA - Norsk komité for
tilsetningsstoffer til betong v/Ottar Ingebretsen, c/o
Oscar Pedersensvei 20, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tilsetningsstoffer (kjemiske) til betong.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207723 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011798 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

ERUNWAY
(730) Innehaver: eRunway Inc, 176, East Main Street,
Westborough, MA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Konsulenttjenester, konsultasjon og teknisk
support og assistanse for forretninger som benytter eller
planlegger å benytte world wide web type globale data
nettverk og internett type data nettverk.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.03, 76/039957

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207724 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011803 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

STOMAHESIVE
HYDRO-FLEX

(730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons LLC,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Stomiprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207725 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011804 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

OCEAN WAVES
(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: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207726 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011810 (220) Inn dato: 2000.10.04

(540)

RIVIO
(730) Innehaver: NetAbacus Corp, 276, Main Street,
San Fransisco, CA 94105-1904, 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; innkjøpsledelse
for små og mellomstore bedrifter via globale
datanettverk; kontortjenester.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.05, 76/020255

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207727 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200011854 (220) Inn dato: 2000.10.05

(540)

SECRET SIMPLY
FRESH

(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: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og
forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; antiperspiranter
og deodoranter for personlig bruk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207728 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012237 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

FACETRAINER
(730) Innehaver: Up2date Marketing v/Bente Myrland,
Sigrid Undsets vei 3, 0669 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207729 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012604 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

(730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, MI 49085,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for husholdningsbruk
og for kommersielt bruk, nemlig en kombinert rynke-
og luktfjerner for klesplagg og tørkeanordninger for
klesplagg; apparater og maskiner for luftrensing,
luftfiltrering, fjerning av lukt fra luften og sterilisering
av luft.
KL. 20: Kleshengere, ikke-metalliske klesknagger og
stenger til å henge klær på.
KL. 21: Klesklips, klesklyper og klesstrekkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207730 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012605 (220) Inn dato: 2000.10.18

(540)

WHIRLPOOL
(730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, 500
Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, MI 49085,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11: Apparater og innretninger for husholdningsbruk
og for kommersielt bruk, nemlig en kombinert rynke-
og luktfjerner for klesplagg og tørkeanordninger for
klesplagg; apparater og maskiner for luftrensing,
luftfiltrering, fjerning av lukt fra luften og sterilisering
av luft.
KL. 20: Kleshengere, ikke-metalliske klesknagger og
stenger til å henge klær på.
KL. 21: Klesklips, klesklyper og klesstrekkere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207731 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012625 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Trygve Martin Sundelius, Postboks
90, 1378 Nesbru, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter;
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og
såvarer, naturlige planter og blomster.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207732 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012626 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

LYPRINOL - EN PERLE
FOR LEDDENE

(730) Innehaver: Nutrimed AS, Raveien 2, 1430 Ås,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Eteriske oljer; kosmetiske preparater.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd.
KL. 29: Spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207733 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012627 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Nutrimed AS, Raveien 2, 1430 Ås,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3: Eteriske oljer; kosmetiske preparater.
KL. 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd.
KL. 29: Spiselige oljer og fett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207734 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012646 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Treasures Untold Inc, P.O. Box
61958, Honolulu, HI 96839, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Holdere for drikkebeholdere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207735 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012647 (220) Inn dato: 2000.10.19

(540)

(730) Innehaver: Treasures Untold Inc, P.O. Box
61958, Honolulu, HI 96839, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21: Holdere for drikkebeholdere.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207736 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012998 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

BORREBOND
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tilsetningsstoffer og bindemidler til industrielle
formål.
KL. 5: Medisinske tilsetninger og bindemidler for
dyrefôr, pellets.
KL. 19: Tilsetningsstoffer og bindemidler til gips- og
sponplateindustrien.
KL. 31: Ikke-medisinske tilsetninger og bindemidler til
dyrefôr, pellets.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207737 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200012999 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

LIGNOBOND
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Medisinske tilsetninger og bindemidler for
dyrefôr, pellets.
KL. 31: Ikke-medisinske tilsetninger og bindemidler for
dyrefôr, pellets.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207738 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013000 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

BORRESPERSE
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tilsetningsstoffer og bindemidler til industrielle
formål; tilsetningsstoffer og bindemidler for betong;
dispergeringsmidler.
KL. 19: Tilsetningsstoffer og bindemidler til gips- og
sponplateindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207739 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013001 (220) Inn dato: 2000.10.20

(540)

LIGNORITE
(730) Innehaver: Borregaard Industries Limited Norge,
Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 Sarpsborg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Tilsetningsstoffer og bindemidler til industrielle
formål; tilsetningsstoffer og bindemidler for betong;
dispergeringsmidler.
KL. 19: Tilsetningsstoffer og bindemidler til gips- og
sponplateindustrien.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207740 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013096 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

COLOURFUL
CHOCOLATE FUN

(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
oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr;
næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og
meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder
melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra
vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som
erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler
til måltider 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; 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, kaffe-erstatninger, 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.
KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter;
alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk;
sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til
fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207741 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013167 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

EBVARIX
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA,
89, rue de l’Institut, B-1330 Rixensart, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for
mennesker; vaksiner.

(300) Prioritet:
GB, 2000.08.19, 2243092

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207742 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013168 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

EBVRIX
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA,
89, rue de l’Institut, B-1330 Rixensart, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for
mennesker; vaksiner.

(300) Prioritet:
GB, 2000.08.19, 2243089

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207743 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013169 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

MENDUCTOS
(730) Innehaver: American Home Products Corp, 5
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Proteinbaserte farmasøytiske preparater for
fornyelse av ben- og knokkelvev.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207744 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013196 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

COP8
(730) Innehaver: National Semiconductor Corp, 2900
Semiconductor Drive, Santa Clara, CA 95051, US

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207745 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013197 (220) Inn dato: 2000.10.30

(540)

EON
(730) Innehaver: Berkley Inc, 1900 18th Street, Spirit
Lake, IA 51360, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Fiskeredskaper, fiskestenger og fiskesneller.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.26, 76057703

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207746 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 200013936 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: OnlyOneSite.com Ltd, One Canada
Square canary wharf, London E14 5DY, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
oppstilling for andre, av et utvalg av varer (unntatt
transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på og kjøpe disse varene.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30

(111) Reg.nr.: 207747 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 19955567 (220) Inn dato: 1995.09.08

(540)

(730) Innehaver: Jean-Paul Baudecroux, Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Briller og solbriller, akustiske disketter,
videodisketter, CD-ROM, innspilte filmer, videobånd;
forannevnte varer ikke relatert til eller omhandlende
energi og/eller energispørsmål.
KL. 15: Musikkinstrumenter.
KL. 16: Skrivesaker og papirvarer, aviser og bøker for
musikkunderholdning, kino og produksjon av show.
KL. 35: Radio- og reklameannonsering.
KL. 41: Produksjon av radioprogrammer,
radiounderholdning og radioundervisning; forannevnte
tjenester ikke relatert til eller omhandlende energi og/
eller energispørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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(111) Reg.nr.: 207748 (151) Reg.dato: 2001.03.29

(210) Søk.nr.: 199801181 (220) Inn dato: 1998.02.10

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Stordal Møbler AS, Postboks 55,
6250 Stordal, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.04.30
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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.: R417015
(151) Int. reg. dato: 1995.06.11
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.04.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: «Nordsee» GmbH & Co KG, 3,
Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Eggs, milk.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, chocolate,
sugar confectionery, fine bakery goods and pastries.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 452738
(151) Int. reg. dato: 1980.04.16
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.18

(540)

TIRO-CLAS
(730) Innehaver: S.I.V. - Société Industrielle de
Valreas, Chemin de Tourville, F-84600 Valreas, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Unwrought and semi-wrought base metals and
alloys thereof, anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials, rails and other metal materials
for railway tracks, (excluding driving chains for
vehicles), non-electrical metallic cables and wires,
locksmithing, metal pipes, safety boxes and chests, steel
balls, horseshoes, nails and screws, other metal products
(non-precious) not included in other classes, ores.
KL. 7: Large agricultural implements, incubators.
KL. 16:  Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printed matter, newspapers and
periodicals, books, bookbinding items, photographs,
paper stationery, adhesive materials (stationery), artists’
supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional or teaching material
(excluding apparatus), playing cards, printer’s type,
printing blocks.
KL. 20:  Furniture, mirrors, frames, goods (not included
in other classes) made of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
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mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

Gazette nr.: 5/00

(111) Int. reg. nr.: 542848
(151) Int. reg. dato: 1999.08.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.08.17

(540)

(730) Innehaver: Compagnie Generale d’Entreprises
Automobiles SA, Parc des Fontaines, 169, avenue
Georges Clémenceau, F-92735 Nanterre Cedex, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transportation of waste.
KL. 40: Destruction of waste and trash, incineration of
waste and trash, recycling of waste and trash, and waste
treatment (transformation).

Gazette nr.: 1/00

(300) Prioritet:
FR, 1989.02.24, 1 537 946

(111) Int. reg. nr.: 698029
(151) Int. reg. dato: 1998.08.21

(540)

TOPS
(730) Innehaver: EuroSko Danmark AmbA, Postboks
400, DK-5220 Odense SØ, DK

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

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

Gazette nr.: 18/98

(111) Int. reg. nr.: 698031
(151) Int. reg. dato: 1998.08.21

(540)

(730) Innehaver: EuroSko Danmark AmbA, Postboks
400, DK-5220 Odense SØ, DK

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

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

Gazette nr.: 18/98
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(111) Int. reg. nr.: 718481
(151) Int. reg. dato: 1999.02.22

(540)

(730) Innehaver: «Ihr Platz» GmbH + Co, 32,
Parkstrasse, D-49080 Osnabrück, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Drinking bottles and cups; teething rings,
comforters and bottle teats for babies.
KL. 14:  Appliances for body and beauty care in
precious metal.
KL. 16:  Layettes, diapers of cellulose.
KL. 20:  Diapers changing mats for babies.
KL. 21:  Combs, sponges, brushes.
KL. 28:  Games and toys.

Gazette nr.: 19/99

(111) Int. reg. nr.: 720837
(151) Int. reg. dato: 1999.10.01

(540)

XXSMALL
(730) Innehaver: Redacts SA, 110, rue de
Blanchemaille, F-59100 Roubaix, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Precious metals and alloys thereof (other than
for dental use); jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
KL. 28:  Games, toys, gymnastic and sporting articles
and apparatus (except clothing, footwear and mats);
Christmas tree decorations.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.04.13, 99 787 381

(111) Int. reg. nr.: 721770
(151) Int. reg. dato: 1999.10.11

(540)

DEO.COM
(730) Innehaver: Deodotcom International AB,
Drottninggatan 57, S-111 12 Stockholm, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Fire-extinguishing apparatus, included in this
class.
KL. 35:  Advertising; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling consumers to conveniently
view and purchase those goods, business management;
business administration; office functions, included in
this class.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
SE, 1999.08.31, 99-6158

(111) Int. reg. nr.: 721779
(151) Int. reg. dato: 1999.09.24

(540)

SMAX
(730) Innehaver: Deutsche Börse AG, 7-11,
Boersenplatz, D-60313 Frankfurt, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer programmes, relating to stock
exchange services and financial services.
KL. 16:  Printed matter, printed publications.
KL. 36:  Financial affairs, in particular services of a
stock exchange, of an electronic stock exchange;
services of a bank, of a clearing house as well as of a
stock and/or financial broker; stock exchange
quotations; ascertaining, calculation and publication of
indices in connection with stock exchange traded
securities and options and futures contracts.
KL. 38:  Telecommunications services, namely
reception, storage and transmission of information and
data by means of electronic transmission.
KL. 42:  Design and updating of computer software
relating to stock exchange services and financial
services; creating data bases, relating to stock exchange
services and financial services; leasing access time to a
computer data base and to computer networks.

Gazette nr.: 23/99
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(111) Int. reg. nr.: 721781
(151) Int. reg. dato: 1999.07.21

(540)

KID-SYSTEME
(730) Innehaver: KID-Systeme GmbH, Lüneburger
Schanze 30, D-21614 Buxtehude, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Air nozzles as parts of aircraft included in this
class; parts of aeroplanes and other aircraft included in
this class.
KL. 37:  Installation and repair of aircraft parts and
aircraft accessories.

Gazette nr.: 23/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.29, 399 05 053.1/09

(111) Int. reg. nr.: 722477
(151) Int. reg. dato: 1999.07.01

(540)

MAKER
(730) Innehaver: Magix Entertainment Products
GmbH, 19, Rotherstrasse, D-10245 Berlin, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter; instruction manuals and
notation sheets with music software.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 35:  Advertising, marketing.

Gazette nr.: 24/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.01.11, 99 768 721

(111) Int. reg. nr.: 723242
(151) Int. reg. dato: 1999.10.27

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Essanelle GmbH, 20, Niederkasseler
Lohweg, D-40547 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10:  Electric depilation appliances by electrolysis.
KL. 26:  Hair nets, wigs and toupees made of natural
and artificial hair.

Gazette nr.: 25/99
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(111) Int. reg. nr.: 723490
(151) Int. reg. dato: 1999.11.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Akcine Bendrove «Mazeikiu Nafta»,
Juodeikiu Km, 5526 Mazeikiu R., LT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4:  Diesel oil.
KL. 35:  The bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; advertising; radio advertising;
television advertising.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
LT, 1999.09.21, 99-2029

(111) Int. reg. nr.: 723590
(151) Int. reg. dato: 1999.08.03

(540)

ADMIRAL
(730) Innehaver: Hay & Robertson International
Licensing AG, Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils,
cosmetic products, suncare products; hair lotions;

dentifrices, shampoos, toiletries, eaux de toilette,
shower gels, body powders, body gels, body lotions,
personal deodorants, antiperspirants, fragrances, shaving
creams, after-shave lotions, hair protection products.
KL. 9:  Computer games and video games regarding
soccer ball and other sports as well as hardware and
software, compact discs and cd-roms pertaining thereto;
protective helmets, eyewear, eyeglass lenses, eyeglass
frames, eyeglass cases, optical lenses, chains and cords
for eyewear and pince-nez, sunglasses. The registration
does not include goods designed and intended for the
gaming and gambling industry and for industrial gaming
or gambling purposes.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments, stopwatches, clocks, alarm
clocks.
KL. 16:  Paper, cardboard and other goods made thereof
included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs, stationery products, adhesives
for stationery or household purposes, paintbrushes;
artists’ supplies; typewriters and office requisites
(except furniture); packing materials made of plastic
included in this class; playing cards; stationery items,
i.e. ballpoint pens, pencils, pencil cases, binders,
document files, notebooks, writing pads, posters,
publications, books and directories.
KL. 18:  Leather and imitation leather, and other goods
made thereof included in this class; animal skins and
furs, trunks and suitcases; sports and leisure bags,
namely satchels, shopping bags, shoulder bags,
handbags, travel bags, rucksacks and survival packs;
leather straps, belt-bags, wallets, purses; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear; scarves,
wristbands and headbands; gloves, socks, tracksuits and
shorts, T-shirts, sweatshirts and pullovers.
KL. 28:  Games, toys; gymnastics and sports articles,
included in this class, inline skates, skateboards
(skateboards and snakeboards), skis, ski bindings, ski
poles; snowboards, protective articles for sports, namely
shin guards, knee guards and elbow guards.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.02.17, 463658
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(111) Int. reg. nr.: 723621
(151) Int. reg. dato: 1999.08.30

(540)

BIVACTIV
(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone (SA),
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret,
FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Food for babies namely: lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dry form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies.
KL. 29:  Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie;
dried, preserved and/or cooked fruit and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, consommés;
canned food consisting totally or partly of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared, dried,
cooked, canned, deep-frozen dishes, consisting entirely
or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; flavored or plain savoury or sweet cocktail
goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milks
and whipped milk; milk products namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams; cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened
cheese and cheese in brine, soft white cheese, strained
soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid
form, flavored or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk drinks containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oils, edible fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
savory), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta,
cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals
consisting totally or partly of pasta; prepared dishes
consisting entirely or partly of cake paste; bread, rusks,
biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavored; salted or sweet snack products
for cocktails containing baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly
or partly of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices),
frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavored
water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
KL. 32:  Beers and alcohol-free beers, still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soda water,
ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages; syrups for beverages, non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products, alcoholic
or non-alcoholic beverages made mainly or partially of
lactic ferments.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.03.24, 99/782.621

(111) Int. reg. nr.: 724098
(151) Int. reg. dato: 1999.11.29

(540)

PLANAR
(730) Innehaver: Pilkington plc, Prescot Road, St.
Helens, Merseyside WA10 3TT, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Flat glass assemblies included in this class for
use in buildings, walls and in roofs; parts and fittings
included in this class for the aforesaid goods; flat glass
for building.

Gazette nr.: 25/99

(111) Int. reg. nr.: 724321
(151) Int. reg. dato: 1999.12.01

(540)

SKONA
(730) Innehaver: ICA AB, S-170 85 Solna, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Washing detergent, washing-up detergent and
cleaning agents.
KL. 16:  Kitchen rolls, toilet paper, paper napkins,
paper handkerchiefs.

Gazette nr.: 25/99
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(111) Int. reg. nr.: 724545
(151) Int. reg. dato: 1999.12.03

(540)

MEDIA EXCHANGE
(730) Innehaver: France Television Publicite (SA),
Maison de France Télévision, 7, esplanade Henri de
France, F-75015 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Radio or television commercials, advertising
management, advertising agencies; market study,
carrying out surveys; marketing studies, studies
pertaining to targeting, simulation, customer loyalty in
connection with television audiences; subscription
services to publications; dissemination of
advertisements and commercials and of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples), rental of advertising space, reservation of
advertising space; organization of exhibitions for
advertising purposes; proposing television commercial
slots on advertising markets, allocation of advertising
space; organisation, development, administration and
leading of a market for the allocation of investment
contracts in advertising space; updating of advertising
material; advertising space booking using remote
communication systems or communication networks
such as the internet or intranet; public relations;
personnel recruitment; market strategy services;
commercial prospecting via the telephone; business
management consultancy business management
consultancy.
KL. 38:  Transmission and broadcasting of pictures,
messages, information, commercial data via computer
terminals, by cable, via satellite, via data
communication, via communication networks such as
the internet and by any other means of
telecommunication; radio and television transmission,
information agency services, television and radio
broadcasts, broadcasting of television programmes and
films, radio programme broadcasting, e-mail services,
cable or satellite television.
KL. 41:  Rental of videotapes, production of films on
videotapes, cinematographic film production and
showing, production and broadcasting of
cinematographic and audiovisual shows, television
entertainment, book publishing, multimedia, radio and
television programme editing, videotape editing,
organisation of competitions, arranging and conducting
conferences, conventions, colloquia, seminars and
symposiums, teaching.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
FR, 1999.06.25, 99/799685

(111) Int. reg. nr.: 725093
(151) Int. reg. dato: 2000.01.07

(540)

COMPAGES
(730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140,
Friedrich-Ebert-Allee, 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 mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially
for broadcasting and television; collection and provision
of news and information.
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 1/00

(111) Int. reg. nr.: 725385
(151) Int. reg. dato: 1999.11.11

(540)

LENNOX
(730) Innehaver: Sabine Meister, 27, Maria-Theresia-
Strasse, D-81675 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
KL. 9:  Glasses and sunglasses.

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.05.18, 399 28 595.4/03



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.04.30 - nr 18

72

(111) Int. reg. nr.: 725603
(151) Int. reg. dato: 1999.09.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.01.19

(540)

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Austria GmbH,
5-7, Dr. Boehringer-Gasse, A-1121 Wien, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Diagnostic preparations for medical purposes;
sanitary preparations; dietetic substances for medical
use; baby food; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
KL. 35:  Advertising; assistance in running or managing
a commercial venture, in managing an industrial or
commercial company’s business or commercial
functions; recording, transcripting, compiling, and
systemizing medical, chemical, mathematical, technical
and/or statistical data.
KL. 42:  Services rendered by chemists, biochemists,
doctors, technicians and/or physicists; assessment/
analysis of medical, chemical, mathematical, technical
and/or statistical data.

Gazette nr.: 05/00

(111) Int. reg. nr.: 726490
(151) Int. reg. dato: 1999.09.06

(540)

ENERGUS
(730) Innehaver: Theodor Rietmann GmbH,
Gostrowstr. 1, D-66470 Saarlouis, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated
therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except for
building glass); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
KL. 28: Gymnastics and sports articles (included in this
class); Christmas tree decorations.
KL. 30:  Basic products for baking, flour and
preparations made from cereals, including by
themselves or in combination with coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, honey,
molasses, salt, spices, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables, eggs, milk, milk products, edible oils
and fats; pastry and confectionery, bread, cakes, edible
ice; sandwiches, bread and sliced bread, also in the form
of baguettes, in combination with meat, fish, spreads
containing vegetables and/or fruit.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.06.08, 399 32 577.8/16

(111) Int. reg. nr.: 727000
(151) Int. reg. dato: 1999.05.20

(540)

COMTECH
(730) Innehaver: ComTech Computersysteme GmbH,
17, Kriegsbergstrasse, D-71336 Waiblingen-
Hohenacker, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter, manuals, periodicals,
instructional books.
KL. 37:  Installing, servicing and repair of data
processing equipment and computers; installing,
servicing and repair of telecommunication apparatus
and installations.
KL. 41:  Training in the field of telecommunications,
computers and data processing.

Gazette nr.: 3/00
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(111) Int. reg. nr.: 728564
(151) Int. reg. dato: 2000.02.22

(540)

CHARM
(730) Innehaver: The British Products Sanmex
Company Ltd, 5-9 Dalmarnock Road, Rutherglen,
Glasgow, G73 1NY, Skottland, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Air fresheners, sanitary preparations,
disinfectants, deodorants; all included in this class.

Gazette nr.: 05/00

(111) Int. reg. nr.: 729376
(151) Int. reg. dato: 2000.02.14

(540)

MILS
(730) Innehaver: OY Modular Technology Group
Engineering Ltd, Matalasalmenkuja 1, SF-00150
Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Controlling, guiding and checking (supervision)
apparatus and instruments, computer software
(recorded) for the aforesaid goods.
KL. 11:  Lighting apparatus and instruments.

Gazette nr.: 6/00

(111) Int. reg. nr.: 730015
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

HYFORCE
(730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc, Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in the manufacture of
paper, cardboard and paper pulp.

Gazette nr.: 7/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.01.25, 470676

(111) Int. reg. nr.: 730504
(151) Int. reg. dato: 2000.03.14

(540)

(730) Innehaver: Dirk Manthey, 29, Heimhuder
Strasse, D-20148 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Organization of travel of all kinds.
KL. 41:  Seminars; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.

Gazette nr.: 8/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.08, 300 09 576.7/41
DE, 2000.02.11, 300 10 620.3/39

(111) Int. reg. nr.: 731074
(151) Int. reg. dato: 2000.03.15

(540)

(730) Innehaver: Laboratoire Biostetique Kosmetik
GmbH & Co, 3, Gülichstrasse, D-75179 Pforzheim, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Preparations for body and beauty care,
especially preparations for hair care, hair lotions.

Gazette nr.: 8/00
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(111) Int. reg. nr.: 732407
(151) Int. reg. dato: 2000.04.10

(540)

DEYK.CONNEMARA
(730) Innehaver: Leineweber GmbH & Co KG,
Wittekindstr. 16-18, D-32051 Herford, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing, particularly trousers, pants, shorts
for ladies and gentlemen, shoes including sports shoes,
headgear.

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.16, 399 64 529.2/25

(111) Int. reg. nr.: 733530
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

COMFORTEC
(730) Innehaver: Bircher AG, 20, Wiesengasse, CH-
8222 Beringen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Alarm devices, indicators, electrical control
systems, including for remote controlling industry
installations and vehicles; electrical monitoring
apparatus and components thereof, in particular
switches in the form of sensitive electric profiles and
sensitive electric mats for safety bumpers; control
systems for lifts, stroke arresting devices, detectors, in
particular loop detectors, electrical wires, pressure
gauges, telemeters, remote control signal devices,
frequency meters, printed circuits, signal bells, contacts
(electric), regulating apparatus (electric), electric
couplings, measuring equipment (electric), switches and
commutators, circuit breakers; electric coupling
apparatus, integrated circuits, electric or electronic
signal transmitters, sensors, in particular triangulation
sensors, probes for scientific and industrial use, electric
coils, electromagnetic coils, ammeters, electric current
switches, current leakage indicators, electrical
transformers, electric monitoring apparatus; personal
safety equipment for protection against accidents,
inductively actuated transmitters as parts of inductive
signal transmitting systems; electrical resistors; air-
wave switches, tactile, non-tactile, passive and active
and optical infrared sensors.

Gazette nr.: 11/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.08.17, 468443

(111) Int. reg. nr.: 734455
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

SIRIUS
(730) Innehaver: Nordiska Satellitaktiebolaget,
Vretenvägen 10, S-171 54 Solna, SE

(740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks
1513 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Equipment for reception of satellite transmitted
radio and television programs and data transmission.
KL. 38:  Transmission of radio, television and data via
satellite.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734669
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, abrasive
preparations and stain removers (except for leather);
floor care preparations; soap powder; soda; bleaching
soda; rinsing, soaking and lightening agents for laundry
use; starch for laundry purposes, scouring agents;
dishwashing preparations; rust removing preparations,
chemical products for degreasing, deoiling and cleaning
of machines, metal, glass, porcelain, wood, stone,
plastic and textiles.
KL. 4:  Dust absorbing, wetting and binding
compositions.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), combs and
sponges; brushes (except paint brushes); cleaning
devices and cleaning materials for household purposes;
impregnated and non impregnated dusters, wiping and
rinsing cloths.

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.08, 399 77 613.3/03
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(111) Int. reg. nr.: 734674
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

FREAKY ICE
(730) Innehaver: Hank Sweep, 47, Tilburgseweg, NL-
5081 NG Hilvarenbeek, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Ice cream.

Gazette nr.: 12/00

(111) Int. reg. nr.: 734988
(151) Int. reg. dato: 2000.03.09

(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 MNA, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soap, perfumes, ethereal oils, cosmetics,
cosmetic preparations and salves, hair lotions, all
products originated from the United States of America.
KL. 14:  Jewellery and imitation jewellery, all products
originated from the United States of America.
KL. 18:  Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials, namely bags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather goods, particularly purses,
wallets, key cases; travel and hand suitcases, all
products originated from the United States of America.
KL. 24:  Towels and handkerchiefs of textile materials,
all products originated from the United States of
America.
KL. 25:  Belts (leather), all products originated from
the United States of America.
KL. 28:  Gymnastic apparatus; ski and tennis
equipment; roller-skates, ice skates, in-line skates, all
products originated from the United States of America.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.14, 399 56 517.5/14



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.04.30 - nr 18

76

(111) Int. reg. nr.: 735024
(151) Int. reg. dato: 2000.05.30

(540)

(730) Innehaver: Oriola OY, Orionintie 5, SF-02200
Esbo, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use.
KL. 29:  Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
KL. 32:  Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 737410
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

LOUD COUTURE
(730) Innehaver: Over Look Textil GmbH, 19,
Seligenstädter Grund, D-63150 Heusenstamm, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette;
essential oils; substances and preparations for body and
beauty care; cosmetics; substances and preparations for
hair care; hair tonics; dentifrices.
KL. 18:  Leather and imitations of leather and goods
made of these materials (included in this class); bags,
school bags, rucksacks; travelling trunks, briefcases and
valises; travelling sets; small articles of leather; purses,
pocket wallets, key cases; belt bags; hip bags;
umbrellas, parasols.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.17, 399 80 498.6/03

(111) Int. reg. nr.: 738513
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

MENTOS COOL CHEWS
(730) Innehaver: Van Melle Nederland BV, Zoete Inval
20, NL-4815 HK Breda, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cocoa and cocoa products; chocolate,
chocolate products and chocolate drinks; pastry and
confectionery, caramel and caramel products,
peppermint for confectionery, peppermint candy;
sweets, candy, liquorice and liquorice articles; ice;
snacks not included in other classes.

Gazette nr.: 17/00



NORSK VAREMERKETIDENDE Rettelser 2001.04.30 - nr 18

77

RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 19/00 ble int. reg.nr. 721261, som er et
fellesmerke, kunngjort uten at dette ble bemerket.
Nedenfor følger fellesmerkebestemmelsene:

The certification mark shall be used only by
manufacturers of assistive devices or their authorised
representatives having been permitted by Stichting
KBOH.
The GQ mark shall be used for the marketing of
products which have undergone a quality requirements
investigation accepted by Stichting KBOH to secure
conformance with:
- nationally or internationally accepted standards or
documents of a similar status as included in
homologation directive published by Stichting KBOH.
- government regulation; and only for manufacturers or
authorised representatives which have been entitled by
Stichting KBOH.
Stichting KBOH can give particular rules for the use of
the GQ mark. Irregular or unauthorised use can lead to
suspension of the entitlement, to termination of the
certification agreement and to publication of such
suspension or termination.
Stichting KBOH exercises indirect control and
randomly inspection.

I  NT nr. 7/01 ble reg.nr. 135561 og 136959 ved en feil
kunngjort slettet.
Varemerkene er gjenopprettet i varemerkebasen.

I NT nr. 11/01 ble merket i reg.nr. 206936 kunngjort
opp ned.
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LISENSER

Lisensavtaler jf varemerkeloven § 34

EKSKLUSIV LISENS

Reg.nr. 198133
Innehaveren, Museum Masters International Ltd har ved
lisensavtale av 2001.03.14 gitt en eksklusiv lisens til:
Cofinluxe, 6 rue Anatole de la Forge, F-75017 Paris,
FR.
Fullmektig for innehaveren: Tandbergs Patentkontor
AS, Oslo.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 272
Reg. nr.: 8772
Reg. nr.: 9175
Reg. nr.: 18873
Reg. nr.: 18964
Reg. nr.: 39948
Reg. nr.: 57413
Reg. nr.: 58100
Reg. nr.: 58215
Reg. nr.: 58375
Reg. nr.: 81310
Reg. nr.: 81439
Reg. nr.: 81484
Reg. nr.: 81584
Reg. nr.: 81714
Reg. nr.: 81779
Reg. nr.: 81805
Reg. nr.: 81806
Reg. nr.: 81946
Reg. nr.: 81956
Reg. nr.: 82025
Reg. nr.: 82352
Reg. nr.: 82963
Reg. nr.: 105883
Reg. nr.: 106978
Reg. nr.: 107086
Reg. nr.: 107313
Reg. nr.: 107354
Reg. nr.: 107711
Reg. nr.: 107774
Reg. nr.: 107814
Reg. nr.: 107862
Reg. nr.: 107890
Reg. nr.: 107911
Reg. nr.: 107968
Reg. nr.: 108021
Reg. nr.: 108043
Reg. nr.: 108054
Reg. nr.: 108164
Reg. nr.: 108294
Reg. nr.: 108339
Reg. nr.: 108571
Reg. nr.: 108575
Reg. nr.: 108682
Reg. nr.: 108684
Reg. nr.: 108861
Reg. nr.: 109619
Reg. nr.: 110093
Reg. nr.: 110399
Reg. nr.: 110708
Reg. nr.: 110709
Reg. nr.: 135561
Reg. nr.: 136959
Reg. nr.: 141152
Reg. nr.: 142453
Reg. nr.: 143065
Reg. nr.: 143333

Reg. nr.: 143354
Reg. nr.: 143616
Reg. nr.: 144120
Reg. nr.: 144148
Reg. nr.: 144338
Reg. nr.: 144348
Reg. nr.: 144349
Reg. nr.: 144359
Reg. nr.: 144363
Reg. nr.: 144377
Reg. nr.: 144385
Reg. nr.: 144389
Reg. nr.: 144423
Reg. nr.: 144444
Reg. nr.: 144445
Reg. nr.: 144446
Reg. nr.: 144447
Reg. nr.: 144453
Reg. nr.: 144489
Reg. nr.: 144501
Reg. nr.: 144518
Reg. nr.: 144519
Reg. nr.: 144520
Reg. nr.: 144526
Reg. nr.: 144589
Reg. nr.: 144590
Reg. nr.: 144615
Reg. nr.: 144617
Reg. nr.: 144618
Reg. nr.: 144619
Reg. nr.: 144622
Reg. nr.: 144644
Reg. nr.: 144656
Reg. nr.: 144660
Reg. nr.: 144670
Reg. nr.: 144711
Reg. nr.: 144738
Reg. nr.: 144766
Reg. nr.: 144792
Reg. nr.: 144800
Reg. nr.: 144802
Reg. nr.: 144806
Reg. nr.: 144814
Reg. nr.: 144832
Reg. nr.: 144860
Reg. nr.: 144886
Reg. nr.: 144935
Reg. nr.: 144977
Reg. nr.: 144981
Reg. nr.: 145233
Reg. nr.: 145355
Reg. nr.: 145361
Reg. nr.: 145379
Reg. nr.: 145409
Reg. nr.: 145410
Reg. nr.: 145550
Reg. nr.: 145554

Reg. nr.: 145607
Reg. nr.: 145610
Reg. nr.: 145711
Reg. nr.: 146376
Reg. nr.: 146773
Reg. nr.: 147154
Reg. nr.: 147233
Reg. nr.: 148211
Reg. nr.: 149346
Reg. nr.: 149347
Int. reg.nr. 564896
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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.: 164320*
Reg. nr.: 206615*
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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.: 204346

Kunngj. i NT nr.: 05/2001

(730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale
Sarca, 222, I-20126 Milano, IT

Innsiger: Compaq Computer Corp, 20555 State
Highway 249, Houston, TX 77070, US og Compaq
Information Technologies Group LP, 20555 State
Highway 249, Houston, TX 77070, US

(111) Reg.nr.: 206260

Kunngj. i NT nr.: 05/2001

(730) Innehaver: The London Tobacco Company Ltd,
Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ,
England, GB

Innsiger: Benetton Group SpA, Via Milla Minelli 1, I-
31050 Ponzano Veneto, IT







RETURADRESSE:

Postboks 8160, Dep.
0033  OSLO


