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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.: 207869 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010024 (220) Inn dato: 2000.08.24

(540)

(730) Innehaver: Ananova Ltd, St James Court, Great
Park Road, Bradley Stoke, Bristol, Avon BS32 4QJ, GB

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

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

brannslukningsapparater; elektriske og elektroniske
apparater og instrumenter for innmating, lagring,
bearbeidelse, overføring, mottak, koding, dekoding,
visning og/eller utskrift av data; apparater og
instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av
data og/eller bilder; videovisningsenheter; magnetiske
databærere, magnetiske bånd og kassetter; EDB software;
dataspill; software til dataspill; håndholdte dataspill; EDB
hardware; audio- og videoinnspillinger; deler og tilbehør
til alle forannevnte varer.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukket hermed; juvelérvarer,
smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer.
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;
malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita;
instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje;
spillkort; trykktyper; klisjéer; trykte publikasjoner, aviser,
magasiner, bøker, tidsskrifter; instruksjons- og
undervisningsmaterialer; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); deler og
tilbehør til forannevnte varer.
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper;
deler og tilbehør til forannevnte varer.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; veggardiner (ikke av tekstil); deler og
tilbehør til forannevnte varer.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;
juletrepynt; dataspill; elektroniske spill; deler og tilbehør
til forannevnte varer.
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.
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;
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nyhetsbyråtjenester; tjenester vedrørende kringkasting og/
eller overføring av programmer over globale
datanettverk; tjenester vedrørende overføring av data og
informasjon via elektronikk, datamaskin, radio,
radiopaging, fjernskriving, telebrev, elektronisk post, TV,
mikrobølge, laserstråle eller kommunikasjonssatellitt;
systemer for overføring, tilveiebringelse eller visning av
informasjon for forretningsvirksomheter og/eller indre
formål fra en datamaskinstyrt databank; nyhetsbyråer;
nyhetsbyråtjenester for telekommunikasjon og
elektronisk overføring.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tilveiebringelse av informasjon relatert til
underholdning, sport og/eller kulturelle aktiviteter;
tilveiebringelse av informasjon relatert til underholdning,
sport og kulturelle aktiviteter tilveiebragt on-line fra en
database eller nettverk, herunder Internet; produksjon av
programmer, show og/eller kringkastinger; produksjon av
programmer, show og/eller kringkastinger for spredning
via Internet.
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; utleie av tilgangstid til databaser;
datamaskin-tidsdelings-tjenester; utleie og leasing av
datamaskin hardware og software; konsultasjoner
vedrørende datamaskiner og programmering; utforming
av EDB software og hardware; informasjons- og
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 2000.03.10, 2225299

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208828 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199809654 (220) Inn dato: 1998.10.27

(540)

MATIX
(730) Innehaver: Matix Clothing Co, Inc, 18757
Burbank Boulevard, Suite 104, Tarzana, CA 91356, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 1998.05.08, 75/481,502

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208829 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199900907 (220) Inn dato: 1999.01.27

(540)

MULTI-SORBER
(730) Innehaver: Stein D. Berge, Skuiv. 147,
Etablersenteret Vest, 1313 Vøyenenga, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemisk produkt som suger væske og reduserer
lukt.
KL. 3: Rengjøringsmiddel, flekkfjerningsmiddel på
sugende underlag.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208830 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199902102 (220) Inn dato: 1999.03.01

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Fargerike Norge AS, Postboks 86
Alnabru, 0614 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige
og fotografiske formål; kjemiske produkter (ikke sopp-,
insekt- eller ugressdrepende) 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; lim (grunnings- og etterbehandlingsmidler), lim
for industriell bruk, tapetlim, gulvlim, festemidler for
fliser, limingspreparater til appretering, lim for vin (som
klaremiddel); whitespirit; rødsprit.
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; whitespirit.
KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og
belysningsstoffer; lys og veker.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
malerverktøy, malerredskaper; knivsmedvarer (ikke
opptatt i andre klasser) , gafler og skjeer; hugg- og
stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; malerkoster,
malerruller, malerutstyr; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og

undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
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); parkett; laminat.
KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; tekstilstoffer (ikke
opptatt i andre klasser); tekstilvarer, nemlig gardiner,
håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy;
tekstiltapeter; senge- og bordtepper.
KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208831 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199909284 (220) Inn dato: 1999.09.13

(540)

(730) Innehaver: Soffass SpA, Via Fossanuova 27, I-
55016 Porcari (LU), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir og papirprodukter og/eller
celluloseprodukter for husholdningsbruk, for personlig
hygiene og pleie, nemlig papirlommetørklær,
lommetørklær, bordduker, servietter alt av papir og/eller
cellulose, tørkeruller og toalettpapir i husholdningspakker
og pakninger for storhusholdning og industrielle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208832 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199913120 (220) Inn dato: 1999.12.16

(540)

A VERY DIFFERENT
APPROACH. FOR VERY
DIFFERENT RESULTS.

(730) Innehaver: Deloitte Consulting (Global) LLC,
New York, NY 10019, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsultasjoner om bedrifts- og
forretningsledelse; bistand ved forretningsledelse,
herunder bistand innen funksjonsinnleie (outsourcing) og
informasjonsteknologi.
KL. 42: Konsultasjoner om strategi og finansiell ledelse;
konsultasjoner om forretningsprosesser; konsultasjoner
om bedriftsledelse og organisering, inkludert
konsultasjonstjenester innen området funksjonsinnleie
(outsourcing), forretnings- og bedriftsprosesser og -
strategier, konsultasjonstjenester vedrørende effekten av
og prosessen i forbindelse med tilpasning av forandringer
innen en organisasjon; konsultasjoner om og
implementering av informasjonsteknologi; konsultasjoner
vedrørende effekten på mennesker i forbindelse med
forandringer.

(300) Prioritet:
US, 1999.06.17, 75/731,470

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208833 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 199913297 (220) Inn dato: 1999.12.23

(540)

ERICSSON
(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: Apparater og instrumenter for
datakommunikasjon, satellittkommunikasjon og
telekommunikasjon; apparater og instrumenter for veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd,
bilder eller lys; databærere, databehandlingsutstyr,
datamaskiner, dataprogrammer, periferiutstyr; optiske

apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for
overvåking og kontroll av telekommunikasjonsnettverk
og datakommunikasjonsnettverk; installasjonsapparater
og instrumenter for datakommunikasjonsnettverk og
telekommunikasjonsnettverk; batterier; elektroniske
komponenter; elektriske og optiske kabler, elektriske
wirer; smalbånd, bredbånd; basestasjoner; radarutstyr,
krypteringsutstyr, chifferutstyr, hjelpeutstyr for
kryptering, kryptohjelputstyr, skjermutstyr,
fremvisningsutstyr, skannerutstyr; antenner; deler og
komponenter for alle de forannevnte varer.
KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming,
kjøling og ventilasjon.
KL. 16: Trykksaker, herunder skrivesaker, papirvarer,
instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt
apparater), tidsskrifter, manualer, bruksanvisninger,
brosjyrer, forretningskort, papir, papp og varer laget av
disse materialer; bokbindingsmaterialer; fotografier.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 36: Leasing, leasingfinansiering.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon, herunder
installasjon, vedlikehold og reparasjon innen
telekommunikasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og
telekommunikasjonstjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet innen
datakommunikasjonsområdet,
satellittkommunikasjonområdet og
telekommunikasjonsområdet; opplæringsvirksomhet,
konferanser, seminarer, kongresser, korrespondansekurs.
KL. 42: Konsultasjons- og rådgivningstjenester innen
datakommunikasjonsområdet,
satellittkommunikasjonsområdet og
telekommunikasjonsområdet; grunnundersøkelser og
forskning innen fysikk, kjemi, teknikk og
ingeniørvirksomhet; tjenester relatert til
datakommunikasjonsteknikk og
satellittkommunikasjonsteknikk; dataprogrammering,
leasing og utleie av databehandlingsutstyr;
kundetjenester, nemlig tekniske analyser og
konsultasjoner, datadiagnostikktjenester, fjern- og/eller
nærkontroll og -overvåking av datasystemer, alt innen
datakommunikasjonsområdet,
satellittkommunikasjonsområdet,
telekommunikasjonsområdet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208834 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200000090 (220) Inn dato: 2000.01.05

(540)

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

(730) Innehaver: Texture Norge AS, 6401 Molde, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Aviser.
KL. 35: Arbeidsformidling; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; bedriftsopplysninger;
bedriftsundersøkelser; rådgivningstjenester for
forretningsledelse; analyse av kostnadspriser; innsamling
og systematisering av informasjon for bruk i databaser;
faglige konsultasjoner om forretninger; utarbeidelse av
lønningslister; forretningsopplysninger;
forretningsinformasjoner; konsulentvirksomhet
vedrørende personalspørsmål; regnskapsanalyser;
regnskapsførsel; regnskapskontroll; utarbeidelse av
skatteberegning; fjernsynsreklame; public relation (PR-
virksomhet); gallupundersøkelser.
KL. 36: Finansiell virksomhet; konsulentbistand i
skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
informasjon vedrørende utdannelse.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208835 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200000173 (220) Inn dato: 2000.01.10

(540)

TELENOR «ON YOUR
OWN»

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208836 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200001215 (220) Inn dato: 2000.02.04

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Lydinnretninger for datamaskiner, nemlig
omsettere for datamaskiner, høyttalere og
høyttalerinnretninger.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208837 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200002807 (220) Inn dato: 2000.03.08

(540)

(730) Innehaver: AquaFence AS, Arbiensgate 4, 0253
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser; tetningspaknings- og isolasjonsmateriale;
bøyelige rør (ikke av metall); vannlenser til bruk ved
oversvømmelse/flom.
KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger);
vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208838 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200002843 (220) Inn dato: 2000.03.10

(540)

DANE
(730) Innehaver: det alminnelige norske
eiendomsselskap AS, Stranden 3 b, 0250 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningsførsel.
KL. 36: Eiendomsforvaltning; meglervirksomhet for fast
eiendom; utleie av fast eiendom; taksering og
tilstandsvurderingstjenester; eiendomsomsetning.
KL. 37: Prosjekt- og byggeledelse.
KL. 42: Ingeniørtjenester i form av overslag,
vurderinger, forskning og rapportering; byggteknisk
rådgivning, eiendomsanalyser/-rapporter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208839 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200002940 (220) Inn dato: 2000.03.14

(540)

TELENOR MOBILE
COMMUNICATIONS

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd; apparater for sending, mottagelse,
lagring og omforming av tale, bilde og tekst i data- og
teleanlegg; telekommunikasjons-, datakommunikasjons-
og elektroniske kommunikasjonsapparater og -
instrumenter; elektroniske grensesnitt; magnetiske
databærere, dataprogrammer, programvare og
maskinvare; telefonapparater, mobiltelefonapparater,
mobiltelefoner som kan benytte WAP-baserte tjenester;
telefonkort, mobiltelefonkort, modemer, modemkort;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Telefonsvarertjenester for fraværende
abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning
av reklame og annonser.
KL. 37: Montering, installasjon, vedlikehold, service og
reparasjon av anlegg, apparater og utstyr innen området
data- og telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefontjenester, telefonabonnement,
abonnementtjenester, mobiltelefonabonnement,
personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og
mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt;
globale datanettverkstjenester; datanettbasert
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og
datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; leasing av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208840 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200004873 (220) Inn dato: 2000.04.26

(540)

DEVX
(730) Innehaver: DevX.com Inc, 209 Hamilton Avenue,
Palo Alto, CA 94301-2500, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
datastyrte online detaljhandelstjenester i forbindelse med
dataprogramvare, bøker og magasiner.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringe
online chat-rom eller bulletintavler for overføring av
beskjeder mellom databrukere.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjeringer; medisinsk og hygienisk
behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester,
jordbruks- og landsbrukstjenester, juridiske tjenester;
vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; datatjenester, nemlig tilveiebringe
databaser inneholdende nyheter og informasjon.

(300) Prioritet:
US, 1999.10.27, 75/834,305

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208841 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200005026 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

TELENOR MOBILE
COMMUNICATION

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd; apparater for sending, mottagelse,
lagring og omforming av tale, bilde og tekst i data- og
teleanlegg; telekommunikasjons-, datakommunikasjons-
og elektroniske kommunikasjonsapparater og -
instrumenter; elektroniske grensesnitt; magnetiske
databærere, dataprogrammer, programvare og
maskinvare; telefonapparater, mobiltelefonapparater,
mobiltelefoner som kan benytte WAP-baserte tjenester;
telefonkort, mobiltelefonkort, modemer, modemkort;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; webbasert grensesnitt.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Telefonsvarertjenester for fraværende
abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning
av reklame og annonser.
KL. 37: Montering, installasjon, vedlikehold, service og
reparasjon av anlegg, apparater og utstyr innen området
data- og telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
betalingstjenester via telefon og mobiltelefon;
informasjonstjenester vedrørende kostnader i forbindelse
med mobiltelefon; telefontjenester, mobiltelefontjenester;
telefonabonnement, abonnementtjenester,
mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester;
elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst,
data, bilder og tale, også via satellitt; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; globale datanettverkstjenester;
datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele-
og datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; leasing av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208842 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200005027 (220) Inn dato: 2000.04.28

(540)

TELENOR MOBIL
FAMILIE

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd; apparater for sending, mottagelse,
lagring og omforming av tale, bilde og tekst i data- og
teleanlegg; telekommunikasjons-, datakommunikasjons-
og elektroniske kommunikasjonsapparater og -
instrumenter; elektroniske grensesnitt; magnetiske
databærere, dataprogrammer, programvare og
maskinvare; telefonapparater, mobiltelefonapparater,
mobiltelefoner som kan benytte WAP-baserte tjenester;
telefonkort, mobiltelefonkort, modemer, modemkort;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; webbasert grensesnitt.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Telefonsvarertjenester for fraværende
abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning
av reklame og annonser.
KL. 37: Montering, installasjon, vedlikehold, service og
reparasjon av anlegg, apparater og utstyr innen området
data- og telekommunikasjon og
kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
betalingstjenester via telefon og mobiltelefon;
informasjonstjenester vedrørende kostnader i forbindelse
med mobiltelefon; telefontjenester, mobiltelefontjenester;
telefonabonnement, abonnementtjenester,
mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester;
elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst,
data, bilder og tale, også via satellitt; kommunikasjon ved
optisk fibernettverk; globale datanettverkstjenester;
datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele-
og datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edb-
programmering; leasing av tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208843 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200005516 (220) Inn dato: 2000.05.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
abonnementstjenester; telefontjenester; globale
nettverkstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208844 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200005519 (220) Inn dato: 2000.05.11

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektroniske databærere, magnetiske databærere;
tellerskrittkort.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
abonnementstjenester; telefontjenester; globale
nettverkstjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208845 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200006036 (220) Inn dato: 2000.05.24

(540)

(730) Innehaver: Contempus AS, Postboks 12, Furuset,
1001 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software innregistrert på databærere for
elektronisk dokumentbehandling; magnetiske databærere.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter i form
av automatisering av forretningsprosesser ved bruk av
elektronisk dokumentbehandling.
KL. 42: Edb-programmering; faglige konsultasjoner
(ikke om forretninger) i forbindelse med elektronisk
dokumentbehandling, implementering og teknisk
oppfølging av elektroniske
dokumentbehandlingsdatasystemer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208846 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200006080 (220) Inn dato: 2000.05.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Easyt AB, Södermälarstrand 13, S-118
20 Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Komnæs Braaten
Skard DA, Postboks 1661 Vika, 0120 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter.
KL. 39: Organisering av reiser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208847 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200006397 (220) Inn dato: 2000.05.31

(540)

ONE.CLICK
(730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208848 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007313 (220) Inn dato: 2000.06.22

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Gjensidige Nor Spareforsikring,
Munkegaten 22, 7013 Trondheim, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208849 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007584 (220) Inn dato: 2000.06.28

(540)

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

(730) Innehaver: Universal Air Travel Plan Inc, 1301
Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20004, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.01.05, 75/887,120

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208850 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007883 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

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

(730) Innehaver: Safari Fashion House AS, Strandgt. 71,
2317 Hamar, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær i form
av belter, hansker, strømper, skjerf og undertøy.
KL. 35: Salg av klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær
i form av belter, hansker, strømper, skjerf og undertøy.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208851 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007884 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

(730) Innehaver: Peter Thomsen, Tidegeilen 2, 4005
Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer; vitaminer,
mineraler, kosttilskudd; naturlegemidler; farmasøytiske
preparater.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; kosttilskudd.
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; kosttilskudd.
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;
kosttilskudd.
KL. 35: Salg av helsekostprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208852 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007885 (220) Inn dato: 2000.07.07

(540)

(730) Innehaver: Peter Thomsen, Tidegeilen 2, 4005
Stavanger, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer; vitaminer,
mineraler, kosttilskudd; naturlegemidler; farmasøytiske
preparater.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett; kosttilskudd.
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; kosttilskudd.
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;
kosttilskudd.
KL. 35: Salg av helsekostprodukter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208853 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007917 (220) Inn dato: 2000.07.10

(540)

TAILWATER
(730) Innehaver: Dag Robert Midtgård, Sarpsborggt. 12,
0468 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg herunder vadere,
vadebukser, vadesko og bekledning til fiske og
friluftsaktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208854 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200007986 (220) Inn dato: 2000.07.12

(540)

ACTICOAT
(730) Innehaver: Westaim Biomedical Corp, 10102-114
Street, Fort Saskatchewan, AB T8L 3 W4, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2: Antimikrobisk metallbelegningsmidler;
antimikrobiske metallbelegningsmidler til medisinske,
odontologiske og industrielle formål; antimikrobiske
bladmetaller, metallpulver og maling.
KL. 5: Antimikrobiske metallbelegningsmidler til
medisinske og odontologiske formål; antimikrobiske
bladmetaller, metallpulver og maling til medisinske eller
odontologiske formål; samtlige for bruk i eller i relasjon
til antimikrobiske forbindinger og bandasjer til
medisinske eller odontologiske formål.
KL. 10: Medisinske innretninger som benytter
antimikrobiske belegningsmidler; innretninger for bruk
av antimikrobiske metallbelegningsmidler til medisinske
og odontologiske formål; innretninger som benytter
antimikrobiske bladmetaller, metallpulver og maling til
medisinske og odontologiske formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208855 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200008173 (220) Inn dato: 2000.07.14

(540)

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

(730) Innehaver: Active ISP AS, Postboks 70 Bogerud,
0621 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks
1513 Vika, 0117 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner og
programvare, medium for lagring av data og
kommunikasjonsutstyr.
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter, ved utvikling av ledelses- og
administrasjonsverktøy.
KL. 36: Finansieringstjenester, investering i andre
selskaper, kapitalinvestering.
KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
nettverksløsninger, databaser og kommunikasjonsutstyr.
KL. 38: Tjenester knyttet til
telekommunikasjonsvirksomhet, herunder tilveiebringelse
av tilgang til telekommunikasjonslinjer.
KL. 41: Kursvirksomhet.
KL. 42: Produktutvikling, utleie av programvare,
databehandlingsutstyr, utleie av databaser for lagring av
digitale adresser, reservering av digitale  adresser, drift av
programvare, programmering, konfigurering og drift av
serverteknologi, installasjon, vedlikehold og reparasjon
av programvare.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208857 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200008798 (220) Inn dato: 2000.07.28

(540)

MOBILINFO 1999
(730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7,
0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefon- og
mobiltelefontjenester, telefon- og
mobiltelefonabonnement; personsøkertjenester;
elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst,
data, bilder og tale; også via satellitt; globale
datanettverkstjenester; datanettbasert
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og
datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; informasjonsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale
nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre
data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og
industriell forskning; edb-programmering; leasing av
tilgangstid til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208858 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200008824 (220) Inn dato: 2000.07.28

(540)

FACTOR 4
(730) Innehaver: Interface Europe Ltd, Shelf Mills,
Shelf, Halifax, West Yorkshire HX3 7PA, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Klebemidler til industrielle formål; klebemidler
for gulvbelegg; belegg for overflatebehandling av gulv
som klargjøring før bekledning.
KL. 7: Maskiner for fylling av klebemidler;
kompressorer for sprøyteapparater for klebemidler.
KL. 37: Legging av gulvbelegg; tilpassing av
gulvbelegg; preparering av gulvoverflater før listing og
belegging; utleie og leasing av maskiner for fylling av
klebestoffer, kompressorer for sprøyteapparater for
klebemidler, manuelle apparater for påføring av
klebestoffer og manuelle sprøyteapparater for
klebemidler for gulvbelegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208859 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200009114 (220) Inn dato: 2000.08.07

(540)

(730) Innehaver: SSL Products Ltd, Toft Hall,
Knutsford, Cheshire WA 16 9PD, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer;
farmasøytiske hudpleiepreparater; medisinske
mykgjøringsmidler for huden.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208860 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200009204 (220) Inn dato: 2000.08.10

(540)

(730) Innehaver: studentnett.no AS, Thorvald Meyers
gt.7, 0555 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: EDB-programmering i forbindelse med utvikling
og drift av internettportal.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208861 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200009353 (220) Inn dato: 2000.08.11

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: NorwayNet AS, 8432 Alsvåg, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse
av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner;
dataprogrammer (innregistrert på databærere).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.
KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer, -
systemer og -nettverk, Edb-programmering; utleie av
tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for
datamaskiner; utleie av datamaskiner; profesjonell og
teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon
vedrørende dataprogrammer, globale nettverk og
datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare;
vedlikehold og ajourføring av datanettverk og
dataprogramvare; individuell design og utvikling av
dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208862 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010099 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: WBT Systems Ltd, Block 2, Harcourt
Centre, Harcourt Street, Dublin 2, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware relatert til undervisning, utdannelse
og instruksjon; datasoftware relatert til undervisning,
utdannelse og instruksjon tilveiebrakt online eller fra
databaser eller besørget gjennom internett eller lignende
informasjonsnettverk; elektroniske publikasjoner og
publikasjoner i elektronisk form besørget online eller fra
databaser og/eller internett eller lignende
informasjonsnettverk; undervisnings-, instruksjons- og
utdannelsesapparater.
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner; bøker, brosjyrer,
aviser og tidsskrifter; manualer; software i trykket form.
KL. 41: Utdannelse, instruksjon og tilveiebringelse av
undervisning; organisering, arrangement, tilveiebringelse
og presentasjon av tilstelninger, seminarer og kurs for
utdannings-, instruksjons- og undervisningsformål;
informasjon relatert til utdannelse, instruksjon og
undervisning besørget online eller fra databaser eller fra
fasiliteter på internett eller lignende
informasjonsnettverk; forlagsvirksomhet og elektronisk
forlagsvirksomhet.
KL. 42: Dataprosessering og -programmering; webside
design, produksjon og utvikling; design og utvikling av
software i relasjon til utdanning, instruksjon og
undervisning; prosjektledelse; tilveiebringelse av online
elektroniske publikasjoner; informasjons-, konsulent- og
rådgivningstjenester i tilknytning til det foran nevnte;
konsulent- og rådgivningstjenester i relasjon til
utdanning, instruksjon og utdannelse.

(300) Prioritet:
EM, 2000.03.10, 1561653

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208863 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010100 (220) Inn dato: 2000.08.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: WBT Systems Ltd, Block 2, Harcourt
Centre, Harcourt Street, Dublin 2, IE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware relatert til undervisning, utdannelse
og instruksjon; datasoftware relatert til undervisning,
utdannelse og instruksjon tilveiebrakt online eller fra
databaser eller besørget gjennom internett eller lignende
informasjonsnettverk; elektroniske publikasjoner og
publikasjoner i elektronisk form besørget online eller fra
databaser og/eller internett eller lignende
informasjonsnettverk; undervisnings-, instruksjons- og
utdannelsesapparater.
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner; bøker, brosjyrer,
aviser og tidsskrifter; manualer; software i trykket form.
KL. 41: Utdannelse, instruksjon og tilveiebringelse av
undervisning; organisering, arrangement, tilveiebringelse
og presentasjon av tilstelninger, seminarer og kurs for
utdannings-, instruksjons- og undervisningsformål;
informasjon relatert til utdannelse, instruksjon og
undervisning besørget online eller fra databaser eller fra
fasiliteter på internett eller lignende
informasjonsnettverk; forlagsvirksomhet og elektronisk
forlagsvirksomhet.
KL. 42: Dataprosessering og -programmering; webside
design, produksjon og utvikling; design og utvikling av
software i relasjon til utdanning, instruksjon og
undervisning; prosjektledelse; tilveiebringelse av online
elektroniske publikasjoner; informasjons-, konsulent- og
rådgivningstjenester i tilknytning til det foran nevnte;
konsulent- og rådgivningstjenester i relasjon til
utdanning, instruksjon og utdannelse.

(300) Prioritet:
EM, 2000.03.10, 1560853

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208864 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010404 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Bedriftsmassørene v/Liv Bordal,
Storgaten 61, 4307 Sandnes, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208865 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010467 (220) Inn dato: 2000.09.05

(540)

PCQT
(730) Innehaver: Berndt Kolbinger, Breintenfurt, AT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; deler og
tilbehør til de forannevnte varer; computer periferiutstyr,
datamaskinkomponenter, inputapparater, varer for
dataassisterte målinger, datainnsamling, kontrollering og
regulering; varer, spesielt pluggbare kort for måling,
kontrollering og regulering ved bruk av en datamaskin;
grensesnittomformere; kraftforsyningsinnretninger for
elektroniske apparater.
KL. 42: Programmering for datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208866 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010674 (220) Inn dato: 2000.09.08

(540)

(730) Innehaver: Norges Kreditorforbund, Postboks
7052, 3007 Drammen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Inkassovirksomhet, finansanalyser,
finansinformasjon, finansrådgivning og
finansieringstjenester.
KL. 41: Undervisning, organisering og ledelse av
seminarer og kongresser.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208867 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010675 (220) Inn dato: 2000.09.08

(540)

(730) Innehaver: Norges Kreditorforbund, Postboks
7052, 3007 Drammen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36: Inkassovirksomhet, finansanalyser,
finansinformasjon, finansrådgivning og
finansieringstjenester.
KL. 41: Undervisning, organisering og ledelse av
seminarer og kongresser.
KL. 42: Juridiske tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208868 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010715 (220) Inn dato: 2000.09.11

(540)

ONEMEDIAPLACE
(730) Innehaver: OneMediaPlace Inc, 188 Embarcadero,
Third Floor, San Francisco, CA 94105, 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;
tilveiebringelse av online nettverksområder for andre for
handel av produkter og tjenester; online bestilling og kjøp
av handelsvarer; tilveiebringelse av online
forretningsreklametjenester; tjenester som muliggjør
handel av varer og tjenester via et globalt
kommunikasjonsnettverk ved tilveiebringelse av et forum
slik at man på en bekvem måte kan gjøre kjøp av varer og
tjenester på tvers av varierende typer media, nemlig
onlineutskrifter, out-of-home, radio og fjernsyn, tjenester
som muliggjør annonsering av varer og tjenester for
andre ved tilveiebringelse av et forum for kjøp og salg av
mediareklameplass/mediareklamespots via et globalt
computernettverk; 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.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.21, 76/006/136

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208869 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010777 (220) Inn dato: 2000.09.13

(540)

SANTA MARIA
(730) Innehaver: Nordfalks AB, Mölndal, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Planter.

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.26, 00-03373

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208870 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200011702 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

GLOBAL IMAGE.
LOCAL PRESENCE.

(730) Innehaver: The Standard Register Co, 600 Albany
Street, Dayton, OH 45408, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Datamaskintjenester innenfor området av
dokumenter og forretningsformularer, herunder datorisert
databasebehandling, databehandlingstjenester; behandling
og oppfølging av elektroniske filer,
reklamevirksomhetsmaterialer og salgsfremmende
materialer; distribusjonstjenester og datoriserte on-line
bestillingstjenester i området av forretningsformularer,
kontorrekvisita, datamaskinrekvisita,
vedlikeholdsrekvisita, reparasjonsrekvisita,
reklamevirksomhetsmaterialer og salgsfremmende
elementer; datorisert oppfølging av dokumenter og
forretningsformularsbestillinger; konsultasjonstjenester
relatert til alle de forannevnte tjenester; elektronisk
fakturerings- og dokumentfremstilling;
forretningskonsultasjoner i området av
forretningsformularer, arbeidsflytstyring,
arbeidsflytautomatisering og elektronisk handel.
KL. 42: Datamaskintjenester i området av dokumenter og
forretningsformularer, datagjenopprettelsestjenester;
databaseutviklingstjenester; fremskaffelse av databaser og
elektronisk samling i området av dokumenter og
forretningsformularer; inkludert dataoverføring av
dokumenter og fysisk konvertering fra et media til et
annet; datamaskintjenester, nemlig fremskaffelse av on-
line magasiner i området av elektronisk handel;
fremskaffelse av on-line publikasjoner, herunder
kataloger i området av dokumenter og
forretningsformularer; oppdatering av
datamaskinsoftware; datamaskinutforming av
forretningsformularer og forretningsformularssystemer,
reklame og salgsfremmende materialer, etiketter,
identifikasjonsetiketter og lapper, identifikasjonskort,
medlemskort, adgangskort, kontrollkort,
forretningsoverføringskort og plastkort for andre;
datamaskinsystemanalyser;
datamaskinkonsultasjonstjenester;
datamaskinprogrammering for andre; kopieringstjenester
og datamaskintjenester, nemlig fremstilling av on-line
meldinger, artikler og aviser i området av
forretningsformularer og elektronisk handel.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.04, 76/041,057

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208871 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200011928 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

QUISIC
(730) Innehaver: Quisic Corp, Los Angeles, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software, computer hardware; innspilte/
innregistrerte CD-ROM; bånd og kassetter (audio/video).
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.04.27, 76/036,337

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208872 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200011929 (220) Inn dato: 2000.10.06

(540)

MOBILE GARDEN
(730) Innehaver: Mobile Garden AB, S-118 20
Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet;
arrangering av undervisning/instruksjon.
KL. 42: Dataprogrammering; datakonsulenttjenester;
konsulenttjenester innen datasikkerhet; konsulenttjenester
innen mobilitet; konsulenttjenester innen
datakommunikasjon; analysering av datasystemer; design
av datamaskiner; design/utforming av software/
dataprogrammer; konsulenttjenester for datamaskiner;
vedlikehold av software/dataprogrammer; fremskaffelse
av bruksrett til databaser; fremskaffelse av tilgangstid til
databaser; fremskaffelse av tilgangstid til elektroniske
oppslagstavler; utleie av datamaskinvare og utstyr til
datamaskiner; utleie av software/dataprogramvare; utleie
av tilgangstid til databaser; utleie av tilgangstid til
datamaskiner; gjenoppretting av datainformasjon.

(300) Prioritet:
SE, 2000.04.10, 00-02894

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208873 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200012226 (220) Inn dato: 2000.10.11

(540)

INFOMON
(730) Innehaver: StorCase Technology Inc, 17600 New
Hope Street,  Fountain Valley, CA 92708, US

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie
DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software; databehandlingsutstyr og datamaskiner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208874 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200012457 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

ENVISION
(730) Innehaver: Cheminova A/S, Postboks 9, DK-7620
Lemvig, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Herbicider, pesticider og insekticider.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208875 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200012461 (220) Inn dato: 2000.10.13

(540)

(730) Innehaver: LinkAir Communications (USA) Inc,
2890 Zanker Road, Suite 203, San Jose, CA 95134, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Trådløse kommunikasjonsanordninger, nemlig
trådløse telefoner, mobiltelefoner, hovedstasjoner,
terminaler og integrerte kretser for bruk i slike trådløse
kommunikasjonsanordninger.

(300) Prioritet:
US, 2000.05.04, 76/041,106

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208876 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200012494 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

TRISENOX
(730) Innehaver: Cell Therapeutics Inc, 201 Elliott
Avenue West, Suite 400, Seattle, WA 98119, US

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

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

(300) Prioritet:
US, 2000.04.26, 76/033,973

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208878 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200012502 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Dayrates AS, Sagvn. 17, 0459 Oslo,
NO

(740,750) Fullmektig: Lindh Stabell Horten DA,
Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, reklame og
markedsføring, samt informasjonsvirksomhet i denne
forbindelse gjennom online forbindelse fra en datamaskin
og/eller database eller gjennom websider på globale
datanettverk, markedsføring av annonseplass på
websider, virksomhet som går ut på å stille til rådighet
informasjon på annonse og/eller reklameaksesser, samt
responsbasert annonsevirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208879 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013035 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

AERIFED
(730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5,
CH-6004 Lucerne, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208880 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013036 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

AERINAZE
(730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5,
CH-6004 Lucerne, CH

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208881 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013038 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Integrerte kretser, trykte kretstavler, datamaskiner,
dataprogram, dataperiferer, nemlig minnemoduler, LCD-
monitorer, kontrollkort og -tavler, grafikkakseleratorer,
hovedkort, keyboards, mus, drivenhet for harddisk og
diskett, drivenhet for CD-ROM, enhet for skriverdeling,
lydtavler, PC-kort, nettverk grensesnitt-kontroll, sentral,
rutere, brytere, modemer, ledninger og
forbindelsesklemmer; anordninger til trådløse lokale
nettverk.

(300) Prioritet:
JP, 2000.05.26, 2000 057999

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208882 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013057 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

(730) Innehaver: Securitas Direct International AB, Box
2511, S-580 02 Linköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallgrinder og metalldører; pengeskap; gitter;
låser; nøkkeltuber av metall.
KL. 9: Sikkerhetssystem bestående av alarm,
kontrollenheter, fjernsyns-, video- og telefonenheter,
passersystem, identitetskontrollenheter, kontrollenheter
for automatiske dører og elektriske sluttstykker, røyk-,
varme-, temperatur-, lyd-, optiske-, vibrasjons-, tyveri-,
nød-, trygghets- og bevegelsesdetektorer/trykknapper,
kontrollpaneler, kontrollbord, kontakter,
elektromagnetiske låser; båndspillere (lydregistrering);
teletekniske, radiotekniske, fotografiske, videotekniske,
akustiske og optiske apparater og instrumenter for
overvåknings-, fjernstyrings-, fjernmanøvrerings-,
fjernmålings-, informasjonsoverførings-,
informasjonsinnsamlings-, beskjeds-, avlyttings-,
posisjonsangivnings-, formidlings- og alarmeringsformål;
kontroll- og teleoverføringsapparater og -instrumenter;
apparater og instrumenter for livredning og undervisning;
brannslukningsapparater, brannsikkerhetsinstallasjoner;
strekkodelesere; aktive og passive identitets- og
informasjonsbærere, herunder smartkort og andre bærere;
induktive lesere og bærere; apparater for
internkommunikasjon; akustiske og optiske
alarminnretninger; datamykvare; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 35: Utleie og tilveiebringelse av annonseplass via
hjemmesider på et globalt datamaskinnettverk,
annonsering via postordre, direktereklame, innsamling og
innmating av informasjon i databaser og hjemmesider,
datastyrt registerhåndtering, utleie av tele- og alarmutstyr,
forretningsinformasjon, telefonsvarertjenester.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet, herunder
debiterings- og kredittkorttjenester; finansieringstjenester,
informasjon og konsultasjon vedrørende forsikring,
tjenester vedrørende sikkerhetsforvaring, deponering av
verdisaker og konfidensiell informasjon, leasing av fast
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eiendom og løsøre.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
innbrudds-, brann-, trygghets-, tyveri-, overfalls-, fryse-,
temperatur- og overvåkningsalarmer; installasjon,
reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, maskiner,
pengeskap og teleutstyr; reparasjon av snekkerier og
tømmerarbeid; utryddelse av rotter og skadedyr;
vinduspussing; rengjøring; vanning av blomster;
plenklipping og andre liknende hagestelltjenester.
KL. 38: Datastyrt overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk post; sending av beskjeder; kommunikasjon
via mobiltelefon, dataterminaler og telefon;
personsøkertjenester via radio-, telefon-, satellitt- eller
annet elektronisk utstyr; tjenester for posisjonsangivelse
via radio-, telefon-, satellitt- eller annet elektronisk utstyr;
satellittoverføring; utleie av apparater for sending av
beskjeder; utleie av modem og annet
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 39: Sikkerhetsforvaring av verdipapirer og alle slags
verdigjenstander; lagring; nøkkelforvaring.
KL. 41: Informasjons- og utdannelsestjenester;
medlemsklubber; organisering av konkurranser for
utdannelse og underholdning; utleie av videospillere og
videokameraer.
KL. 42: Alle typer beskyttelses- og
sikkerhetsbevoktning; utforming av sikkerhetssystem,
overvåkningstjenester, bevoktningstjenester, oppdirking
av låser; alarmsentraltjenester; mobile og stasjonære
vakttjenester; redningsalarmtjenester,
fotograferingstjenester; assistansetjenester (biler, båter,
hjem, foretak, mennesker, dyr, fast eiendom og løsøre);
kundeservicetjenester via telefon eller data;
ingeniørteknisk og juridisk rådgivning; utleie av
pengeskap og annet sikkerhetsutstyr; utforming,
oppdatering og vedlikehold av datamykvare;
barneomsorgstjenester; konsultasjoner i
sikkerhetsspørsmål; personlige livvakter;
sykepleiertjenester; sykepleie/helsevesen.

(300) Prioritet:
SE, 2000.05.22, 00-04078

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208883 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013058 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

(730) Innehaver: Securitas Direct International AB, Box
2511, S-580 02 Linköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallgrinder og metalldører; pengeskap; gitter;
låser; nøkkeltuber av metall.
KL. 9: Sikkerhetssystem bestående av alarm,
kontrollenheter, fjernsyns-, video- og telefonenheter,
passersystem, identitetskontrollenheter, kontrollenheter
for automatiske dører og elektriske sluttstykker, røyk-,
varme-, temperatur-, lyd-, optiske-, vibrasjons-, tyveri-,
nød-, trygghets- og bevegelsesdetektorer/trykknapper,
kontrollpaneler, kontrollbord, kontakter,
elektromagnetiske låser; båndspillere (lydregistrering);
teletekniske, radiotekniske, fotografiske, videotekniske,
akustiske og optiske apparater og instrumenter for
overvåknings-, fjernstyrings-, fjernmanøvrerings-,
fjernmålings-, informasjonsoverførings-,
informasjonsinnsamlings-, beskjeds-, avlyttings-,
posisjonsangivnings-, formidlings- og alarmeringsformål;
kontroll- og teleoverføringsapparater og -instrumenter;
apparater og instrumenter for livredning og undervisning;
brannslukningsapparater, brannsikkerhetsinstallasjoner;
strekkodelesere; aktive og passive identitets- og
informasjonsbærere, herunder smartkort og andre bærere;
induktive lesere og bærere; apparater for
internkommunikasjon; akustiske og optiske
alarminnretninger; datamykvare; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 35: Utleie og tilveiebringelse av annonseplass via
hjemmesider på et globalt datamaskinnettverk,
annonsering via postordre, direktereklame, innsamling og
innmating av informasjon i databaser og hjemmesider,
datastyrt registerhåndtering, utleie av tele- og alarmutstyr,
forretningsinformasjon, telefonsvarertjenester.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet, herunder
debiterings- og kredittkorttjenester; finansieringstjenester,
informasjon og konsultasjon vedrørende forsikring,
tjenester vedrørende sikkerhetsforvaring, deponering av
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verdisaker og konfidensiell informasjon, leasing av fast
eiendom og løsøre.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
innbrudds-, brann-, trygghets-, tyveri-, overfalls-, fryse-,
temperatur- og overvåkningsalarmer; installasjon,
reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, maskiner,
pengeskap og teleutstyr; reparasjon av snekkerier og
tømmerarbeid; utryddelse av rotter og skadedyr;
vinduspussing; rengjøring; vanning av blomster;
plenklipping og andre liknende hagestelltjenester.
KL. 38: Datastyrt overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk post; sending av beskjeder; kommunikasjon
via mobiltelefon, dataterminaler og telefon;
personsøkertjenester via radio-, telefon-, satellitt- eller
annet elektronisk utstyr; tjenester for posisjonsangivelse
via radio-, telefon-, satellitt- eller annet elektronisk utstyr;
satellittoverføring; utleie av apparater for sending av
beskjeder; utleie av modem og annet
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 39: Sikkerhetsforvaring av verdipapirer og alle slags
verdigjenstander; lagring; nøkkelforvaring.
KL. 41: Informasjons- og utdannelsestjenester;
medlemsklubber; organisering av konkurranser for
utdannelse og underholdning; utleie av videospillere og
videokameraer.
KL. 42: Alle typer beskyttelses- og
sikkerhetsbevoktning; utforming av sikkerhetssystem,
overvåkningstjenester, bevoktningstjenester, oppdirking
av låser; alarmsentraltjenester; mobile og stasjonære
vakttjenester; redningsalarmtjenester,
fotograferingstjenester; assistansetjenester (biler, båter,
hjem, foretak, mennesker, dyr, fast eiendom og løsøre);
kundeservicetjenester via telefon eller data;
ingeniørteknisk og juridisk rådgivning; utleie av
pengeskap og annet sikkerhetsutstyr; utforming,
oppdatering og vedlikehold av datamykvare;
barneomsorgstjenester; konsultasjoner i
sikkerhetsspørsmål; personlige livvakter;
sykepleiertjenester; sykepleie/helsevesen.

(300) Prioritet:
SE, 2000.05.22, 00-04080

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208884 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013059 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

AROUNDIO
(730) Innehaver: Securitas Direct International AB, Box
2511, S-580 02 Linköping, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Metallgrinder og metalldører; pengeskap; gitter;
låser; nøkkeltuber av metall.
KL. 9: Sikkerhetssystem bestående av alarm,
kontrollenheter, fjernsyns-, video- og telefonenheter,
passersystem, identitetskontrollenheter, kontrollenheter
for automatiske dører og elektriske sluttstykker, røyk-,
varme-, temperatur-, lyd-, optiske-, vibrasjons-, tyveri-,
nød-, trygghets- og bevegelsesdetektorer/trykknapper,
kontrollpaneler, kontrollbord, kontakter,
elektromagnetiske låser; båndspillere (lydregistrering);
teletekniske, radiotekniske, fotografiske, videotekniske,
akustiske og optiske apparater og instrumenter for
overvåknings-, fjernstyrings-, fjernmanøvrerings-,
fjernmålings-, informasjonsoverførings-,
informasjonsinnsamlings-, beskjeds-, avlyttings-,
posisjonsangivnings-, formidlings- og alarmeringsformål;
kontroll- og teleoverføringsapparater og -instrumenter;
apparater og instrumenter for livredning og undervisning;
brannslukningsapparater, brannsikkerhetsinstallasjoner;
strekkodelesere; aktive og passive identitets- og
informasjonsbærere, herunder smartkort og andre bærere;
induktive lesere og bærere; apparater for
internkommunikasjon; akustiske og optiske
alarminnretninger; datamykvare; deler og tilbehør til alle
forannevnte varer.
KL. 35: Utleie og tilveiebringelse av annonseplass via
hjemmesider på et globalt datamaskinnettverk,
annonsering via postordre, direktereklame, innsamling og
innmating av informasjon i databaser og hjemmesider,
datastyrt registerhåndtering, utleie av tele- og alarmutstyr,
forretningsinformasjon, telefonsvarertjenester.
KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet, herunder
debiterings- og kredittkorttjenester; finansieringstjenester,
informasjon og konsultasjon vedrørende forsikring,
tjenester vedrørende sikkerhetsforvaring, deponering av
verdisaker og konfidensiell informasjon, leasing av fast
eiendom og løsøre.
KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av
innbrudds-, brann-, trygghets-, tyveri-, overfalls-, fryse-,
temperatur- og overvåkningsalarmer; installasjon,
reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, maskiner,
pengeskap og teleutstyr; reparasjon av snekkerier og
tømmerarbeid; utryddelse av rotter og skadedyr;
vinduspussing; rengjøring; vanning av blomster;
plenklipping og andre liknende hagestelltjenester.
KL. 38: Datastyrt overføring av beskjeder og bilder;
elektronisk post; sending av beskjeder; kommunikasjon
via mobiltelefon, dataterminaler og telefon;
personsøkertjenester via radio-, telefon-, satellitt- eller
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annet elektronisk utstyr; tjenester for posisjonsangivelse
via radio-, telefon-, satellitt- eller annet elektronisk utstyr;
satellittoverføring; utleie av apparater for sending av
beskjeder; utleie av modem og annet
telekommunikasjonsutstyr.
KL. 39: Sikkerhetsforvaring av verdipapirer og alle slags
verdigjenstander; lagring; nøkkelforvaring.
KL. 41: Informasjons- og utdannelsestjenester;
medlemsklubber; organisering av konkurranser for
utdannelse og underholdning; utleie av videospillere og
videokameraer.
KL. 42: Alle typer beskyttelses- og
sikkerhetsbevoktning; utforming av sikkerhetssystem,
overvåkningstjenester, bevoktningstjenester, oppdirking
av låser; alarmsentraltjenester; mobile og stasjonære
vakttjenester; redningsalarmtjenester,
fotograferingstjenester; assistansetjenester (biler, båter,
hjem, foretak, mennesker, dyr, fast eiendom og løsøre);
kundeservicetjenester via telefon eller data;
ingeniørteknisk og juridisk rådgivning; utleie av
pengeskap og annet sikkerhetsutstyr; utforming,
oppdatering og vedlikehold av datamykvare;
barneomsorgstjenester; konsultasjoner i
sikkerhetsspørsmål; personlige livvakter;
sykepleiertjenester; sykepleie/helsevesen.

(300) Prioritet:
SE, 2000.05.22, 00-04075

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208885 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013211 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

YERA
(730) Innehaver: Anita Th. Smith Varskog, Bjerkealléen
31, 2003 Lillestrøm, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater til måling, kontroll og
undervisning, databehandlingsutstyr.
KL. 16: Trykksaker, kontorrekvisita, instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Registrering, oppsetning og systematisering av
skriftlige meddelelser, utnyttelse og sammenstilling av
matematiske og statistiske data, bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter (franchise).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utvikling, EDB-programmering, ingeniørtjenester i form
av overslag, vurderinger, forskning og rapportering,
miljøtjenester, miljøteknologi, helse-, miljø- og
sikkerhetsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208886 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013213 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

(730) Innehaver: Anita Th. Smith Varskog, Bjerkealléen
31, 2003 Lillestrøm, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater til måling, kontroll og
undervisning, databehandlingsutstyr.
KL. 16: Trykksaker, kontorrekvisita, instruksjons- og
undervisningsmateriell.
KL. 35: Registrering, oppsetning og systematisering av
skriftlige meddelelser, utnyttelse og sammenstilling av
matematiske og statistiske data, bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter (franchise).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og
utvikling, EDB-programmering, ingeniørtjenester i form
av overslag, vurderinger, forskning og rapportering,
miljøtjenester, miljøteknologi, helse-, miljø- og
sikkerhetsrådgivning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208887 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013216 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

TAPESTRIA
(730) Innehaver: Hunes Inc, 1013 Centre Road,
Wilmington, DE 19805-1297, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer.
KL. 42: Computer- og forretningstjenester, nemlig
tilveiebringelse av en global datanettverksbasert
markedsplass for interiørtekstilprodukter som muliggjør
kommunikasjon, markedsføring, produktbesiktigelse,
salg og distribusjon mellom tekstilleverandører og
profesjonelle kjøpere av tekstilvarer; tilveiebringelse av
informasjon innen tekstilområdet.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.26, 76/077508
US, 2000.06.27, 76/078738

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208888 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013221 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

DURASHIFT
(730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road,
Dearborn, MI 48121, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Transmisjoner, deler og tilbehør for
motorkjøretøyer.
KL. 9: Deler og tilbehør for motorkjøretøyer; elektriske
akkumulatorer; antenner; tyverialarmer og -utstyr;
elektriske batterier og tilbehør; elektriske vifter;
elektriske lightere; elektriske strømbrytere;
kommutatorer; elektriske kondensatorer; elektriske
tilkoplinger; elektriske kabler; elektriske sikringer;
elektriske sikringsbokser; elektriske kontrollapparater og
instrumenter for motorkjøretøyer og motorer; elektriske
følere; brannslokkingsapparater; måleinstrumenter og -
utstyr; instrumentpaneler, terminaler og -enheter;
lykteglass; høyttalere; kilometertellere; trykte elektriske
kretser; elektriske reléer; elektriske brytere; fartsmålere;
takometere; temperaturfølere; spenningsregulatorer;
voltmetere; elektrisk ledningsnett; amperemetere;
radioapparater; apparater for lydgjengivelse;
telekommunikasjonsutstyr; båndspillere; CD-spillere;
teste- og prøveutstyr; data software; kalkulatorer;
kassetter; innspillingsmedia; lagringsbokser for
innspillingsmedia; biltelefoninstallasjoner;
nødsituasjonsvarslingsutstyr for hovedveier; målebånd;
termometere; kompasser.
KL. 12: Landkjøretøyer, transmisjonssystemer for
kjøretøyer og dennes deler og tilbehør.

(300) Prioritet:
GB, 2000.08.08, 2241855

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208889 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013222 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

IBX INTEGRATED
BUSINESS EXCHANGE

(730) Innehaver: IBX Integrated Business Exchange
AB, S-114 57 Stockholm, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Formidling av kontakter mellom kjøpere og
selgere på en elektronisk handelsplass; annonse- og
reklamevirksomhet; rådgivning angående deltagelse i
elektronisk handel; kundeinformasjon i sammenheng med
salg av kontorvarer.
KL. 36: Finansiell virksomhet og monetære tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208890 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013223 (220) Inn dato: 2000.10.31

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn og frø, ikke opptatt i andre klasser; levende
dyr, fugler og fisk; næringsmidler til dyr, fugler og fisk;
malt; sepiaben for fugler, ben til hunder; strø for dyr;
friske frukter og grønnsaker, rotfrukter og poteter;
preparater til bruk som tilsetning til de forannevnte
næringsmidler, ikke opptatt i andre klasser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208891 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013258 (220) Inn dato: 2000.11.02

(540)

ACCENTURE
(730) Innehaver: Accenture Global Services GmbH,
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogramvare til bruk ved design, installasjon
og utførsel av stormaskin- og klient/tjener
applikasjonsprogrammer, for integrering av finansielle,
produksjons- og salgsfunksjoner, og for administrasjon
av kundeservice og støttefunksjoner i en bedrift.
KL. 16: Flygeskrifter, bøker, flygeblader, brosjyrer,
blader, rapporter, journaler, håndbøker og kataloger i
området bedriftsadministrasjon, informasjonsteknologi og
datamaskinbasert informasjonsbehandling.
KL. 35: Konsulentvirksomhet vedrørende
bedriftsadministrasjon; bedriftskonsultasjoner;
virksomhet i forbindelse med
bedriftsadministrasjonsanalyse og konsultasjon;
konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsmarkedsføring;
tilveiebringelse av datamaskinvare og -programvare for
andre; tilveiebringelse av informasjon i området
bedriftsadministrasjonskonsultasjoner,
bedriftskonsultasjoner og finans; prosjektadministrasjon i
området informasjonssystemdesign, spesifikasjon,
tilveiebringelse, installasjoner og implementering;
konsultasjoner vedrørende bedriftservervelse;
analysevirksomhet, nemlig markeds- og finansanalyser;
verdifastsettelse av bedrifter; utførelse av bedrifts- og
markedsundersøkelser; bedriftsinformasjonsvirksomhet i
området bedriftsadministrasjon vedrørende omlegging,
prosess, strategi og planlegging og bedriftsteknologi;
administrasjonsplanlegging vedrørende bedrifter;
konsulentvirksomhet vedrørende fusjoner;
bedriftsnettverksvirksomhet; utførelse av
bedriftsundersøkelser og analyser; bedriftskontroll;
assistanse i området handels- og
industrielladministrasjon; økonomisk beregning og
analyser; konsulentvirksomhet vedrørende
personelladministrasjon; utarbeidelse av
forretningsrapporter; tilveiebringelse og ledelse av
utstillinger og konferanser i området forretninger og
forretningsadministrasjon; tilveiebringelse av informasjon
i området bedriftskonsultasjon.
KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet;
finansiering av risikokapital.
KL. 37: Installasjons-, utførelses-, vedlikeholds- og
reparasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner,
datasystemer, datanettverk og datamaskinvare.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, nemlig avholdelse av
kurs, seminarer, instruksjonskurs og klasser i området
dataprogramutvikling og -implementering,
dataprogramvarebruk, bedrifts- og bedriftsoperasjoner og
distribuering av kursmateriell dertil; utvikling av
utdannelsesmateriell for andre i området
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dataprogramvareutvikling og -implementering,
dataprogramvarebruk, bedrifts- og bedriftsoperasjoner.
KL. 42: Meglingsvirksomhet; tilveiebringelse av
informasjon i området informasjonsteknologi,
datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet i
området datamaskiner, datasystemer og
datasystemdesign; datavirksomhet, nemlig design av
datasystemer for andre; datavirksomhet, nemlig
tilveiebringelse av databaser i området
bedriftskonsultasjoner, informasjonsteknologi,
datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet i
området informasjonsteknologi; design av
dataprogramvare for andre; design av hjemmesider;
installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjon
vedrørende dataprogramvare.

(300) Prioritet:
NL, 2000.10.06, 0974964

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208892 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013857 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

(730) Innehaver: Riba Kristiansand AS, Postboks 2091
Posebyen, 4668 Kristiansand S, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet
PriceWaterHouseCoopers DA, Karenslyst allé 12, 0245
Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208893 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200013914 (220) Inn dato: 2000.11.10

(540)

PROMATCH
(730) Innehaver: Sturla K. Soma, Postboks 61, 3295
Helgeroa, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; arbeidsformidling; personellrekruttering;
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208894 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200014255 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(730) Innehaver: Christie & Opsahl AS, Postboks 16,
6401 Molde, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsmaskiner.
KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208895 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200014325 (220) Inn dato: 2000.11.21

(540)

(730) Innehaver: AS Heda Garasjeutstyr, Industriveien
1-3, 2020 Skedsmokorset, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 4: Smøremidler for montering og demontering av
dekk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208896 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200014329 (220) Inn dato: 2000.11.22

(540)

VIRBAC CYCLIO
(730) Innehaver: Virbac SA, 1ère avenue 2065M L.I.D.,
Carros, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Parasittdrepende middel for hunder og katter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208897 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200014351 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

AAK
(730) Innehaver: Aak AS, Øran Vest, 6300 Åndalsnes,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Personlig verneutstyr og verneklær mot ulykker,
herunder utstyr for sikring og arbeide i høyden, samt
redningsutstyr.
KL. 35: Arbeidsformidling; utleie av personer for
utføring av arbeid på offshore installasjoner.
KL. 41: Undervisnings- og opplæringsvirksomhet;
organisering og ledelse av seminarer; sportslige
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208898 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200014352 (220) Inn dato: 2000.11.23

(540)

(730) Innehaver: Aak AS, Øran Vest, 6300 Åndalsnes,
NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Personlig verneutstyr og verneklær mot ulykker,
herunder utstyr for sikring og arbeide i høyden, samt
redningsutstyr.
KL. 35: Arbeidsformidling; utleie av personer for
utføring av arbeid på offshore installasjoner.
KL. 41: Undervisnings- og opplæringsvirksomhet;
organisering og ledelse av seminarer; sportslige
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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(111) Reg.nr.: 208899 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200015373 (220) Inn dato: 2000.12.12

(540)

TROY-BODY
(730) Innehaver: Affitech AS, Oslo Research Park,
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske substanser i form av modifiserte
antistoffer til bruk i forskning.
KL. 5: Medisiner i form av modifiserte antistoffer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208900 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200015785 (220) Inn dato: 2000.12.22

(540)

MTM
(730) Innehaver: Sensus AS, Tvedtegården 2, 5004
Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: Psykologtjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02

(111) Reg.nr.: 208901 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200015914 (220) Inn dato: 2000.12.29

(540)

XMART
(730) Innehaver: Altadis Luxembourg, 1 rue Saint
Esprit, LU-1475 Luxembourg, LU

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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FELLESMERKER

Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven § 3

(111) Reg.nr.: 208772 (151) Reg.dato: 2001.06.07

(210) Søk.nr.: 200010363 (220) Inn dato: 2000.09.01

(540)

(730) Innehaver: Norsk Designråd, Postboks 5322
Majorstua, 0304 Oslo, NO

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

(551) Fellesmerkebestemmelser:
Fellessymbol for designutmerkelser og -priser i regi av
Norsk Designråd. Kan benyttes av Norsk Designråd i
informasjons- og markedsføringsøyemed.
Alle bedrifter som mottar eller har mottatt utmerkelsene
Merket for God Design, Klassikerprisen for God Design,
Hedersprisen for Gode og Unge Talenter av Norsk
Designråd kan benytte merket sammen med spesifikk
tekst tilhørende den enkelte designutmerkelse i relasjon
til det aktuelle produkt de har mottatt utmerkelsen for.
Bare Norsk Designråd, media og mottakere av de angitte
designutmerkelsene kan benytte merket. Benyttelse av
merket i utilbørlig reklame eller illegal konkurranse kan
medføre påtale.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.02
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1874 Reg.dato: 2001.05.29
Inngitt: 2001.05.18

Innehaver: Louise Bye, Kirkerønningen 27, 3145
Tjøme, NO

Merke:

        LOLLO

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj. reg.: 2001.07.02
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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.: 2R206705
(151) Int. reg. dato: 1998.01.22
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.02.22

(540)

BERGOUGNAN
(730) Innehaver: Trelleborg Wheel Systems - Belgium
NV, 7, Brugsesteenweg, B-9940 Evergem, BE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Solid tires for omnibuses and trucks, tires for
motor cars, motorcycles, bicycles, hitched cars and other
vehicles; caps and tire linings for wheels of motor cars,
motorcycles, bicycles, hitched cars and other vehicles;
rubber plates used for lining tractor wheels or tracks;
rubber articles used in shipbuilding, aerostation and
aviation; rubber belts; cushion tires; resilient tires;
pneumatics, pneumatic tires; rubber belts, conveyor belts.

Gazette nr.: 8/00

(111) Int. reg. nr.: R453727
(151) Int. reg. dato: 2000.07.09
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.10

(540)

(730) Innehaver: BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft Am Ohlerhammer, D-51674
Wiehl, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Repair and maintenance of automobile axles.
KL. 39:  Transport of merchandise by car.

Gazette nr.: 15/00
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(111) Int. reg. nr.: 538211
(151) Int. reg. dato: 1989.04.24
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.07.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Veterinary products; disinfectants; products for
destroying vermin.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 561920
(151) Int. reg. dato: 1990.09.05
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.07

(540)

STARFROST
(730) Innehaver: Hansa-Tiefkühlmenü GmbH & Co, 9-
15, Münsterstrasse, D-49176 Hilter, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29: Prepared deep-frozen meals and parts of
prepared deep-frozen meals (in accordance with the
definitions of the BLL Bund für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde = The Food Legislation and Food
Science Association) mainly consisting of meat, fish,
including mollusks and crustaceans, of poultry and game,
meat and fish products, meat extracts, of preserved, dried
and  cooked fruit and vegetables, including mushrooms,
legumes and potatoes, of soups, potato dumplings,
mashed potatoes, pan fried potatoes, french fries, of
salads mainly consisting of meat, fish, fruit, vegetables
and/or potatoes, of meat, fish, fruit and vegetable jellies,
of jams, marmalades, eggs and egg dishes, of dairy
products, namely butter, butter oil, yoghurt, kefir,
fromage blanc, fruit yoghurt, fromage blanc with fruit,
cheese, of edible oils and fats, margarine, rendered fat,
salad dressings, of meat and fish preserves, of pickles,
according to preference all the aforementioned goods as
parts of prepared deep-frozen meals, instant meals (also
deep-frozen) mainly consisting of the aforesaid goods,
according to preference.
KL. 30: Prepared deep-frozen meals and parts of
prepared deep-frozen meals (in accordance with the
definitions of the BLL Bund für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde = The Food Legislation and Food
Science Association) mainly consisting of sugar, rice,
pearl grains, semolina, groat, oat flakes, of dried purée
(«Müsli») mainly consisting of oat flakes, sugar, dried
fruit and/or flavorings, of salads mainly consisting of
pasta and rice, of pasta, sago, tapioca, bread, bread rolls,
sponge cakes, cakes, pastry and confectionery articles, of
edible ice, honey, treacle, puddings, edible salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces (including salad dressings),
soups, spices, according to preference.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 631599
(151) Int. reg. dato: 1995.02.27
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.19

(540)

(730) Innehaver: Sebastián Gómez Villaescusa; Antonio
Gómez Villaescusa, 9, avenida de Ayora, 02640
Almansa, Albacete, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Men’s, women’s and children’s wear, including
footwear (excluding orthopaedic footwear).

Gazette nr.: 15/00
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(111) Int. reg. nr.: 660681
(151) Int. reg. dato: 1996.07.01
(891) Ytterligere utpekt dato: 1999.06.03

(540)

WEBCO
(730) Innehaver: CDME World Trade SnC, 25, rue de
Clichy, F-75009 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telephone, telecommunication,
intercommunication, interphone, computer, telematic,
optical, photographic, cinematographic, video, radio,
television, measuring and teaching apparatus and
instruments; sound, image and/or data recording,
emitting, transmitting, disseminating, receiving,
reproducing, developing, reading and/or displaying
apparatus; recording, magnetic, optical, electronic and/or
digital, pre-recorded or not, sound and/or image and/or
text and/or data and/or computer program carriers,
including disks, hard disks, rigid disks, floppy disks,
minidisks, tapes, cassettes, cartridges, magnetic
cartridges, back-up storage cartridges, films, cards,
graphic cards, sound cards, accelerator cards,
communications controller cards, disk controller cards,
memory expansion modules, video disks, video cassettes,
compact disks (audio and/or video), optical disks, optical
compact disks, interactive optical compact disks, sound
recordings, videograms; sound recording films; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines;
calculators; calculators, especially pocket-sized ones;
computer peripheral devices, including visual display
consoles, monitors, screens, graphics screens, touch
screens, readers, keyboards, printers, digitizing pads,
removable or fixed disk drives, interfaces, modems;
computer terminals; magnetic card reader-encoders;
compact disk players; optical disk drives; disk recorders;
barcode readers; interface hardware (computers),
including network adapters for asynchronous conversion,
network adapter cards, data transmission testing
apparatus, computer cords, network command-line
switches, network concentrators, uninterruptible power
supplies for computer hardware, interfaces for local area
networks, gateways for local area networks; analog to
digital converters; optical character readers; apparatus for
data input; computer memories; read-write memories;
read-only memories; programmable read-only memories;
erasable and programmable read-only memories;
programmers for erasable and programmable read-only
memories; erasers for erasable and programmable read-
only memories; computer mice and mats for mice; image
and text computer scanners; digital plotters and flat-bed
plotters; punched card machines for offices; word
processing apparatus; teletypewriters; telematic networks
(hardware); multiplexers; cases specially adapted for
computers; telephone sets; wired telephones; car
telephones; telephone answering machines and remote
access apparatus for the latter; telephone circuit closers;

telephone switchboards; radiotelephony sets; voice
messaging apparatus and equipment; paging terminals;
emitters and transmitters (telecommunication); telephone
transmitters; splitters (telecommunications); cable ends
(telecommunications); high-frequency communication
modules; audio and/or video receivers; video telephones;
video conferencing apparatus; audio and/or video
apparatus for language laboratories; telephone receivers;
telephone headsets; headphones; earphones; audio and/or
video door openers for villas and buildings; telephone
and intercom handsets; video and intercom control
rooms; video distribution amplifiers; electrical devices
for hiss, noise and interference suppression;
intercommunication apparatus; microphones; walkie-
talkies, amplifiers and preamplifiers; loudspeakers;
loudspeaker cabinets; high-fidelity sound systems and
parts thereof; cassette decks; compact disk decks; audio
tape recorders; dictating machines; sound effect
apparatus; sound projectors; mixing consoles; radio and
television receivers; aerials; copying apparatus and
machines; projection apparatus and screens; slides;
screens, filters, shutters and flash-bulbs for use in
photography; facsimile machines; computer consoles;
video surveillance apparatus; video cameras and their
casings and lenses; video monitors and screens; video
recorders; video signal selectors; stands for cameras,
casings and monitors; turret heads for cameras; video
projector screens; equipment and instruments, including
modular ones, for electric power supply, for conduction,
transmission, distribution, transformation, storage,
regulation or control of electric current; electrical
installation equipment; cabinets; rack assemblies; chests;
casings; desks; consoles; panels and boards, all for
electrical apparatus and circuits, particularly for
supplying installations with electric current, for
distribution, transformation of electric current, for control
of electric current and of apparatus receiving electric
current; control and distribution panels (electricity);
monitor or counter panels (electricity); electric control
and remote control apparatus and installations,
particularly for lighting, heating, air-conditioning,
shutters, blinds, projection screens, doors, door openers,
locks and, in general, for all electrically operated
apparatus; lighting control, remote control and
monitoring apparatus; remote controls; radio remote
controls; remote transmission devices; scrambling panels;
distribution panels (computer equipment); modular
panels (electricity); optical plug-in units; external meter
cabinets (electricity); electrical accumulators; electric
cells and batteries; chargers for storage batteries; current
rectifiers; electrical ballasts and monitors therefor;
magnets; power supply devices (electricity); splitters
(electricity); converters; overvoltage protection devices;
transformers; autotransformers; modular couplers; filters
(electricity); capacitors; field coils; magnetic cores;
smoothing choke coils; diodes; modular blocks
(electricity); inverters (electricity); concentrators;
connection bars and straps, junctions straps; distribution
straps; connecting blocks (electricity); connecting
terminals and cabinets; connectors; rail connectors
(electricity); twist lock connectors, screw connectors,
self-stripping connectors, coaxial and adapter connectors,
power output connectors, watertight connectors, high and
very high voltage connectors, miniature microconnectors,
miniature connectors and straps for printed circuits,
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multi-contact connectors for printed circuits, multipoint
connectors, modular connectors and connectors
specifically designed for use with computer and
telephone systems, optical connectors, fiber optic
connectors; protective sleeves for connectors; terminal
blocks; control and distribution units (electricity);
housings for electronic conductors; branching boxes;
branching grids; branching contacts; embedding boxes;
terminals and terminal strips (electricity); electric
protection apparatus; circuit breakers; isolating switches;
shorting links; switches; key switches; change-over
switches; commutators; autocommutators; illuminated
and non-illuminated push-buttons and push-button
switches; push-button boxes; control keypads
(electricity); pull-and-push buttons; pear switches;
control fingers and caps for electrical equipment for
installations; electrical cords for pulling mechanisms;
telerupters; mini cut-outs; cutouts; differential switches,
lightning conductors; overvoltage protection devices;
fuses; fuse cartridges; service entrance load centers
(electricity); branching panels; electric resistances; cable
leads; timer switches for lighting and/or electrical
installations; indicators and indicator lamps (electricity);
contactors; relays; programmers; programmers for
electrical heating and electrical household appliances;
timer switches; dusk-to-dawn switches and relays; load
controllers; voltage regulators; variable voltage
regulators; light regulators; light regulators and
teleregulators; variable speed drives (electricity); plugs
and sockets; end seals (electricity); plug end seals; socket
protection units; loudspeaker plugs and outlets; television
plugs and outlets; video input and output connectors;
high-fi system input and output plugs and connectors;
telephone jacks and sockets; plugs and sockets for
computer equipment; optical connectors and sockets;
multiple plug and socket units; double and tripple outlets;
mobile outlets; surface sockets; adaptors; plugs; electric
extension cords; telephone extension cords; cords and
adaptors for data processing units; computer line security
apparatus; parallel line amplifiers; computer and fiber
optic repeaters; winders and drums for electric
conductors; grommets for electric conductors; junction
sleeves for electric cables; connections for electric lines;
marking equipment for electrical cables and for terminal
blocks (electricity), including index marks, index mark
holders and refills for index marks; special boxes, cases,
chests and suitcases for storing marking equipment for
electrical conductors and for arranging marking
equipment before installation; grounding devices; ground
rods; mains protection apparatus (electricity); equipment
for overhead, underground and traction power lines for
cables; braces for electrical conductors; collars for
installing, equipment, binding, cables, fastening and
clamping for electrical conductors; electrical conductors,
particularly cables, wires, cords, rails and buses;
computer equipment wiring systems; special cables for
local area networks; Ethernet cabling systems; twinaxial
cables, coaxial cables; video cables; Ethernet cards;
optical fibers; installation and/or distribution profiles for
electric conductors and/or equipment, including wiring
ducts, sheaths, pipes, conduits, columns, tubes, moldings,
baseboards, rails, rods, floor housings, cable troughs,
wire guides, cable guides, wire covers; prefabricated
electrical conduits and supports therefor; equipment,
junction, branching, supporting, mounting, connecting

and finishing elements, all for electric conductors and/or
equipment, including electrical cable brackets, branching
boxes and tees, convector lead-outs, junction boxes,
connection angles, end pieces, covering joints, adaptors,
interior partitions, locking pins; mechanical or luminous
signs; signaling lights; posts, beacons, studs, bulkhead
fittings, blocks, plaques, housings and caissons, all
illuminated, with or without power outlets, and all for
beaconing, signaling, displaying information and/or
advertising purposes; luminous blocks and plates with or
without texts or pictograms, for informative and security
signs; marking indicator lights; light indicators
(signaling); luminous or mechanical signals; signalling
panels, luminous or mechanical; neon signs; sockets and
casings for fixing or housing electrical light bulbs and
tubes; call and bell push-buttons; bells and chimes
(warning apparatus), particularly for doors; electric door
bells; electric network alarm devices; luminous warning
devices; flashers and flash lamps (signaling and warning);
acoustic alarms; sound alarms; anti-theft alarms (other
than for vehicles); fire alarms; electric warning bells;
buzzers; sirens; radio transmitters and receivers; alarm
stations; fire safety centers; home automation centers;
detectors; infrared sensors; movement detectors, passage
detectors, intruder detectors; proximity limit switches;
radio-frequency sensors; smoke and fire detectors; gas
detectors; metal detectors; level detectors; photoelectric
cells; electrical contacts, particularly for doors and gates;
electric and electronic strike plates, locks and closing
devices and controls and remote controls therefor,
particularly with keypads; electric door closers; access
control apparatus, particularly with keypads; housings
and readers for access control apparatus; coded keypads
for buildings; magnetic and/or electronic and/or optical
and/or digital cards and badges, particularly for access
control; smart cards; optical character readers; barcode
readers; smart card readers; optical lamps; counting
apparatus; meters, particularly electricity meters;
particularly for electrical current characteristics, including
current voltage and amperage; ground measuring, testing
and checking apparatus; voltage, grounding and short-
circuit testers, detectors and indicators; apparatus for
testing electrical current and its characteristics; apparatus
for checking electrical installation conformity; fault
detectors; short-circuiting devices; electric soldering
irons; electric soldering and unsoldering apparatus and
stations; welding electrodes; electrical and electronic
apparatus for welding electronic components, particularly
on cards and circuits; apparatus and units for electric
welding; industrial electronics equipment, including
photoelectric safety barriers, electronic sensors, rotary
position sensors, color recognition cells, electromagnetic
encoders, incremental optical encoders, photoelectric
controls, electromechanical counters, electronic counters,
electronic photodetectors, electronic torque limiters, data
acquisition devices for industrial uses, data encoding and
transmission devices, computer-aided drawing devices;
circuit and network monitoring and analyzing apparatus
and instruments, including harmonic analyzers, electric
network analyzers, computer network analyzers, isolation
testers, differential circuit breaker testers, insulation
testers, fault recording systems, cable locators,
ohmmeters, pliers for leakage currents, fault locating
bridges, synchronoscopes, tellurometers, electrical wiring
testers, universal testers; recorders and plotters
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(measuring apparatus and instruments); amperage,
voltage, capacity, frequency, phase, power indicators,
including ammeters, electricity meters, time meters,
measurement coverters, frequency meters, power factor
meters, clip-on ammeters, shunts, instrument
transformers, voltage indicators and detectors, voltmeters,
wattmeters; magnetic measuring instruments, including
field meters, fluxmeters, gaussmeters, magnetometers;
electronic measuring apparatus and instruments,
including logic analyzers, integrated circuit testers,
electronic component testers, audio generators, pulse
generators, function generators, measurement software,
multimeters and multimeter probes, olloscopes and
oscilloscope probes, clip-on multimeters, sound level
meters; apparatus and instruments for physico-chemical
measurements, including data gathering stations,
vibration controllers, harmonic generators, binary word
generators, electronic level generators, luxmeters,
stroboscopes, tachometers and RPM sensors, including
very high frequency test sets, radio field meters,
frequency meters, period meters, midfrequency, high
frequency and very high frequency generators, pattern
generators, wavemeters, loss angle measuring bridges, Q-
meters, synchroscopes, transistor testers, sweep
generators, high-frequency voltmeters; inductance,
resistance and capacitance measuring apparatus and
instruments, including standard capacitance boxes,
standard resistance boxes, standard induction boxes,
voltage dividers, voltage divider boxes, capacitance
meters, conductivity meters, ohmmeters, megohmmeters;
measuring apparatus and instruments designed for
temperature control, including compensation cables for
thermocouples, pyrometer rods, temperature sensors,
compensators for cold soldering for thermocouples,
quick-release connectors for thermocouples, temperature-
sensing thermocouples for high temperatures,
temperature recorders, temperature indicators,
pyrometers, firestats, temperature regulators, probes,
thermometers, electronic thermometers, infrared
thermometers, thermostats; measuring cords; cases,
sheaths and covers for measuring instruments; special
cases for measuring instruments; electrical measuring
devices; measuring apparatus; densimeters; chests,
cabinets, racks, housings, trays, cassettes and lockers, all
especially designed for receiving electric, electronic and/
or computer equipment, including electronic cards and
printed circuits; extenders, guides, supports and
extractors, all for electronic cards and printed circuits;
electric wiring elements for the aforementioned goods;
electrical cable troughs for the aforementioned goods;
electrical equipment for the aforementioned goods,
including distribution enclosures, distribution rails,
electrical contacts, connectors; ground and grounding
elements and equipment for the aforementioned goods,
including ground clamps and grounding terminals;
electric or electronic locks for the aforementioned goods;
apparatus, equipment and components for the electronics
industry, namely power strips, buttons and dials, piezo-
ceramic bells and buzzers, testing cords and adaptors,
banana sockets, banana plugs, alligator clips, testing
tacks, modules for semiconductors, integrated circuits
and electronic components, battery and storage battery
modules, miniature switches for printed circuits, ferrites
and magnetic cores, attenuators, anti-interference devices,
delay filters and lines, potentiometers and resistances,

quartz, relays, modules for relays; harnesses and safety
belts for workers on power lines; electric couplings (other
than for land vehicles); component pieces and parts for
all the above products.
KL. 11:  Heating, steam generating, cooking,
refrigerating, deep-freezing, freezing, drying, ventilating,
aerating, air-conditioning apparatus and installations; heat
and steam accumulators; hot air ovens; heat accumulators
and regenerators; humidifiers for central heating
radiators; radiators (heating); electric radiators; electric
convectors; water heating apparatus; water cooling
apparatus; heaters for baths; water heaters; dust or smoke
exhausting installations for industrial purposes; fans
(parts of air-conditioning installations); ventilation hoods;
ionization apparatus for the treatment of air; air filtering,
purifying, deodorizing apparatus, installations and
machines; air reheaters, driers and sterilizers; hot air
apparatus; hot air dispensers; disinfecting and sanitizing
apparatus; electric insect-destroying apparatus; lighting
apparatus and installations; electric lamps; lamps; safety
lamps; lamps for indicator lights; filament lamps;
fluorescent lamps; halogen lamps; electric tubular lamps;
dichroic lamps; electric light bulbs; light bulbs; luminous
tubes for lighting; electric discharge tubes for lighting;
fluorescent tubes for lighting; infrared lamps; ultraviolet
lamps for non-medical use; germicidal lamps; bracket
lights; self-contained lighting units, including emergency
lighting units; modular emergency lighting units;
emergency lighting blocks and plates with or without
texts or pictograms; lighted bollards, button lights,
bulkhead lights and light-boxes, with or without power
outlets; spotlights; floodlights (lighting); glow lamps for
lighting; reading lamps; lanterns for lighting; ceiling
lights; light fittings; globes for lamps and lights; portable
lighting apparatus; portable lamps; hand lamps;
flashlights; pocket searchlights; lamp reflectors; light
diffusers; electric bulb, tube and lamp sockets; ballasts
for lighting tubes; guard devices for lighting; lighting,
heating, cooling, ventilating apparatus and installations,
all for chests, cabinets, racks and housings used for
storage of electric, electronic and/or computer equipment;
component pieces and parts for all the above products,
projection lamps.

Gazette nr.: 19/99
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(111) Int. reg. nr.: 682290
(151) Int. reg. dato: 1997.10.30

(540)

PALL MALL
(730) Innehaver: World Investment Company Ltd,
Globe House, 2 Milford Lane, London WC2R 3LN,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Compact discs, neon signs, sound recording
apparatus and carriers, sunglasses.
KL. 12: Cars, motorcycles, scooters and other wheeled
vehicles; boats.
KL. 14: Clocks and watches; jewellery.
KL. 32: Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
GB, 1997.10.07, 2147221

(111) Int. reg. nr.: 7150437
(151) Int. reg. dato: 1999.05.21

(540)

SIMPAD
(730) Innehaver: Siemens Schweiz AG,
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Software, data processing equipment,
communication terminals and equipment for transmitting
data and information via wired means or electromagnetic
waves, including for data and signal processing as well as
for the input/output and display of data originating from
relevant modules.
KL. 16: Printed matter, particularly computer manuals
and literature, prospectuses, sales documents.
KL. 38: Telecommunications.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
CH, 1999.01.26, 459 183

(111) Int. reg. nr.: 721317
(151) Int. reg. dato: 1999.10.07

(540)

(730) Innehaver: Tietoenator OYj, Kutojantie 10, Esbo,
FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; data processing
equipment including computers, computer memories,
viewing screens, keyboards, processors, printers and
scanners; computer programs stored on tapes, discs,
diskettes and other machine-readable media;
electronically readable manuals.
KL. 16:  Manuals, newspapers and publications; training
material.
KL. 37:  Installation services, repair and maintenance
services.
KL. 38:  Telecommunication; services related to access
to international data networks, namely operation of
networks for data processing and telecommunication.
KL. 41:  Education and teaching.
KL. 42:  Computer services, namely maintenance and
updating of computer software, designing (working out)
of computer software and computer hardware; computer
programming and computer system analysis; consultative
activity within the areas of computer technics,
telecommunication and electronics; leasing of access to
databases; rental of computer apparatus and instruments
and ADP apparatus and instruments.

Gazette nr.: 22/99
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(111) Int. reg. nr.: 721322
(151) Int. reg. dato: 1999.10.07

(540)

(730) Innehaver: Tietoenator OYj, Kutojantie 10, Esbo,
FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; data processing
equipment including computers, computer memories,
viewing screens, keyboards, processors, printers and
scanners; computer programs stored on tapes, discs,
diskettes and other machine-readable media;
electronically readable manuals.
KL. 16:  Manuals, newspapers and publications; training
material.
KL. 37:  Installation services, repair and maintenance
services.
KL. 38:  Telecommunication; services related to access
to international data networks, namely operation of
networks for data processing and telecommunication.
KL. 41:  Education and teaching.
KL. 42:  Computer services, namely maintenance and
updating of computer software, designing (working out)
of computer software and computer hardware; computer
programming and computer system analysis; consultative
activity within the areas of computer technics,
telecommunication and electronics; leasing of access to
databases; rental of computer apparatus and instruments
and ADP apparatus and instruments.

Gazette nr.: 22/99

(111) Int. reg. nr.: 721538
(151) Int. reg. dato: 1999.08.27

(540)

PEARL
(730) Innehaver: Sappi Netherlands BV, Biesenweg 16,
NL-6211 AA Maastricht, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  White coated paper for offset printing.

Gazette nr.: 22/99

(300) Prioritet:
BX, 1999.07.01, 651656

(111) Int. reg. nr.: 722223
(151) Int. reg. dato: 1999.10.29

(540)

OPENLINE
(730) Innehaver: Moeller Electric AB, Box 1171, S-164
26 Kista, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer processing equipment.
KL. 11:  Apparatus for heating, cooking, drying,
ventilating and water supply.
KL. 37:  Installations for process industry and energy
plants.

Gazette nr.: 23/99
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(111) Int. reg. nr.: 724509
(151) Int. reg. dato: 1999.11.03
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.17

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetics, in particular preparations for hair
care, hair cleansing and the embellishment of hair.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 725287
(151) Int. reg. dato: 1999.11.29

(540)

PRISMA
(730) Innehaver: Boon Edam BV, 4, Ambachtstraat,
NL-1135 GG Edam, NL

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles of metal.
KL. 9:  Automatic sliding doors and turnstiles.
KL. 19:  Non-metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles, not of metal.

Gazette nr.: 1/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.06.02, 647441

(111) Int. reg. nr.: 725782
(151) Int. reg. dato: 1999.12.06

(540)

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

Gazette nr.: 2/00

(111) Int. reg. nr.: 730614
(151) Int. reg. dato: 2000.02.26

(540)

XINNIA
(730) Innehaver: Schering AG, D-13342 Berlin, DE

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

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

Gazette nr.: 8/00
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(111) Int. reg. nr.: 734970
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

CLANSAILING
(730) Innehaver: Marcus Schlichting, 33, Windfeld, D-
22559 Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 22:  Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags; padding and stuffing materials; raw
fibrous textile materials.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 38:  Telecommunications.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.04, 399 69 149.9/28

(111) Int. reg. nr.: 735366
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

REALITV
(730) Innehaver: Zone Vision Enterprises Ltd, Queens
Studios 117-121, Salusbury Road, London NW6 6RG,
England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and/or images; games and apparatus
for games for use with a television screen or video
monitor; computerised or electronic amusement
apparatus; computer software; computer games; sound
and video recordings; cinematographic and photographic
films; motion picture films and videotapes; sunglasses;
instructional and teaching apparatus and instruments;
sound recordings; phonograph recordings; records, discs,
tapes, cassettes, cartridges, cards and other carriers, all
bearing or for use in bearing sound recordings, video
recordings, data, images, games, graphics, text, programs
or information; phonograph records and discs.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from

cardboard; printed matter; printed publications;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for household purposes; artists’ materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers’ type; printing blocks.
KL. 25:  Clothing, including headgear and footwear.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; office functions.
KL. 38:  Communication services; radio, television,
cable and broadcasting services; broadcasting and
transmission of television programmes; broadcasting and
transmission of radio programmes; television
transmission, radio transmission and radio diffusion
services; telecommunication services; provision of access
to an electronic on-line network for information retrieval;
internet services.
KL. 41:  Entertainment, education and instruction by or
relating to radio, television and computer networks; radio
and television entertainment services; film, music, sport,
video and theatre entertainment services; production,
post-production, preparation, presentation, distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programmes and of films, animated films, and sound and
video recordings; production of live entertainment
features, production of television features; production and
rental of educational and instructional materials;
publishing; organisation, production and presentation of
events for educational, cultural or entertainment
purposes; organisation, production and presentation of
competitions, contests, games, quizzes, fun days,
exhibitions, sporting events, shows, roadshows, staged
events, theatrical performances, concerts, live
performances and audience participation events;
provision of information relating to any of the aforesaid
services.
KL. 42:  Catering services; restaurant services; cafe and
cafeteria services; snack-bar services; fast-food restaurant
services; computer services; computer programming
services; preparation and provision of information in
relation to computer and computer network facilities;
online computer services; programming services given
online.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.11.15, 2214366
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(111) Int. reg. nr.: 735791
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: CDME World Trade, 25, rue de
Clichy, F-75009 Paris, FR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic, signaling, monitoring, remote
monitoring, checking (inspection), access control,
detection, alarm and remote control apparatus and
instruments; telephone, telecommunication,
intercommunication and interphony appliances and
instruments; computer, data communication, optical,
photographic, cinematographic, video, radio, television,
measuring and teaching appliances and instruments;
appliances for recording, sending, transmitting,
broadcasting, receiving, reproducing, reading and
displaying sounds, images and data; magnetic, optical,
electronic and digital recording media, prerecorded or
not; recorded computer programs, electronic components;
modular instrumentation and instruments, for the supply
of electric current, electric current channeling, supply,
distribution, conversion, storage, regulating or control;
apparatus for testing electrical current and its
characteristics; protection devices for personal use against
accidents; clothing and footwear for protection from
accidents; protective helmets, masks, goggles and visors.
KL. 11:  Heating, lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, deep-freezing, freezing, drying, ventilating,
aerating, air-conditioning apparatus and installations; heat
and steam accumulators; light bulbs.
KL. 16:  Printed matter, printed material, booklets,
leaflets, brochures, catalogues, newspapers, books,
guidebooks, manuals; office supplies; typewriters;
teaching materials (except apparatus); papers, cardboard
boxes and bags for packaging.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.29, 99 820 606

(111) Int. reg. nr.: 736292
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Comparex Informationssysteme
GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 10, D-68165 Mannheim,
DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computers; computer hardware; large computer
apparatus and installations; mainframes; servers;
peripheral devices for computers and large computer
apparatus and installations; data carriers in the form of
tapes, disks, disk packs, diskettes, chips, CD, CD-ROM
or magnetic cards for the recording, storing and/or
reproduction of analog or digital encoded data; computer
software; computer software for networks; programs
written on data carriers for processing encoded data on
computers; computer software for encoding electronic
data, namely for encoding messages and signatures;
networks, in general consisting of computer installations
and connecting cables; networks, in general consisting of
large computer installations and connecting cables;
networks, in general consisting of client to server
computer installations; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
KL. 35:  Services in the field of handling business
transactions via the worldwide web.
KL. 42:  Computing centre services; processing and
evaluation of data; outsourcing; consulting services in the
field of computers and of computer software; consulting
services in the field of computer networks; planning,
delivery, installation and maintenance of computer
networks; support services in the field of client server
installation for large computer apparatus and
installations; support services in the field of computer
software, mainframes and computer networks; consulting
services in the field of data information systems; design
of computer software and websites; maintenance of
computer and large computer apparatus and installations;
leasing of access time to data pools; leasing of access
time to the worldwide web; services of an Internet
provider; leasing of computer hard and software;
encoding of electronic data, namely encoding of
messages and signatures; services in the field of
programming computer programs for third parties.

Gazette nr.: 14/00
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(111) Int. reg. nr.: 736302
(151) Int. reg. dato: 2000.05.10

(540)

KENZO KI
(730) Innehaver: Kenzo, Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
KL. 18: Leather goods of genuine or imitation leather
(excluding cases adapted to the products they are
intended to contain, gloves and belts); handbags, bags for
travel, school bags, sports bags (other than those adapted
to products for which they are made); rucksacks, wallets
with card compartments; purses (not made of precious
metal); document wallets; animal skins and hides,
unfitted vanity cases; trunks and suitcases; travelling sets;
parasols, umbrellas and walking sticks; handles for
walking sticks, suitcases, bags and umbrellas.
KL. 25: Clothing, footwear (excluding orthopaedic
footwear); headwear.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.10, 99 822 804

(111) Int. reg. nr.: 736310
(151) Int. reg. dato: 2000.04.26

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Onelist Europe GmbH, 16, Robert-
Koch-Strasse, D-20249 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software, machine-run data carriers; computers,
data processing equipment.
KL. 16:  Printed matter, office, requisites (except
furniture).
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising; business management; office
functions; collection and provision of data; distribution of
advertising and sale offers of third parties, especially
aiming at a target group and at specific interests in the
market through e-mail and other data forms; distribution
of advertising and sale offers of third parties, especially
aiming at a target group and at specific interests in the
market through platforms on Internet and other networks.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.26, 399 67 004.1/35
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(111) Int. reg. nr.: 736317
(151) Int. reg. dato: 2000.01.28

(540)

GUILWEB
(730) Innehaver: Guilbert SA, 126, avenue du Poteau,
F-60300 Senlis, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, optical apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing
images, magnetic recording media; calculators for data-
processing purposes and computers, office machines,
computer cassettes and tapes, floppy disks, holders for
floppy disks, bookbindings for holders for floppy disks,
floppy disks for cleaning, boxes and cases for floppy
disks, digital cassettes, magnetic tapes, calculators with
printers, uninterruptible power supplies, protractors,
overhead films, cables, cable guards, multiple electrical
outlets, metal connection strips, silencer hoods for
printers, magnetic labels, printers for word processing
apparatus, printers for telex services, printers for
videography terminals, screen stands, mice pads, printer
stands, screen filters, electric batteries, letter scales,
magnifying glasses, suitcases for data processing
apparatus, tape cases and refills, antistatic mats, mice
pads (computer equipment), telephone arms, exposed
films.
KL. 16:  Printed matter, office supplies, namely papers,
cardboard boxes and articles made from thereof (paper,
cardboard), namely cardboard packing, packaging bags,
pouches, envelopes, small bags made of paper, cardboard
tubes, paper for recording machines, plastic materials in
film and ribbon form and articles made from thereof,
particularly letter paper, typewriter paper, carbon paper,
stencils, drawing paper, tracing paper, index cards, labels,
folders, envelopes, small bags, covers and small bags,
shipping tubes, paper pads and rolls, exercise books,
notebooks, registers, indexes, diaries, wage slips and
other paper forms, calendars, wall maps, cardboard boxes
and cases, cardboard filing parts, adhesive labels, sign
labels, eyelet labels, transparent sheets for reverse
projection, adhesive tape, adhesive note pads, rolls of
paper for telex machines, facsimile machines and for
calculators, desk pads, sheets, reams of sheets, multipart
form sets of paper, carbon copy pads, ink blotters,
signature books, continuous stationery paper for listing,
offset paper, small office equipment, namely staples,
fasteners, paper clips, letter corner pieces, rubber bands,
pins, hooks, tags, label holders, office glues, printer’s
type, ribbons, rubber erasers, pencil holders, moisteners,
rubber stamps, daters, numbering apparatus, numbering
machines, composing sticks, stamp racks, inking pads,
pencil sharpeners, desk mats, notepad holders, sheet
holder arms, finger-stalls, retouching knives and paper
cutters, letter openers, manuals, hand staplers, staple
remover, punchers, tapes for labellers, adhesive tape
dispensers, bookbinders, instruments and products for
writing and marking, particularly pencils, propelling
pencils, ball point pencils and refills, felt-tip pens and
refills, pens, penholders, stylographs and ink refills,
chalks, correcting products, letters, numbers and symbols,

adhesives, transfers and decals, powder markers, markers
for overhead projectors, inks for pens, China inks,
fountain pens, correcting fluids correcting pens,
typewriters, machine ribbons, balls for machines, type
wheels, correcting tapes and sheets, ink-jet cartridges,
cartridges for electronic typewriters, wide correcting
tapes, inking pads, textile tapes, adaptors, drawing and
reproduction equipment, particularly prints, rulers,
squares, compasses, stencil plates, lettering stencils,
symbol stencils, scales of reduction, bulldog clips,
portfolios, printers’ reglets made of plastic materials,
filing and bookbinding parts, particularly inserts made of
cardboard or plastic materials, document holders, binding
tapes, binding clips, printers’ reglets for bookbinding,
bookbindings, ring binders, letter trays, listings and
documents made of plastic materials, hanging files,
binders, accordion sorter files, bookends, folders, boxes
for grouping carbon copies, bookbindings for
microfiches, holders for listings, papers hygenic, dustbin
liners, french curves, nonmetallic wastepaper baskets,
desks with articulated arms, magnetic or non-magnetic
boards and panels, felted or grooved, pigeonholes, sorters
for drawers, files, small filing boxes.
KL. 20:  Furniture, office and office automation
furniture, armchairs, chairs, stools, office tables, desks,
footrests, wardrobes, glass cases, shelves, key cabinets,
collection service trolleys, filing units comprising
compartments or drawers, flap compartments, frames for
hanging files, basket holders, footstools, steps,
coatstands, umbrella stands, coathooks, stepladders,
computer work stations (tables), computer workstations
composed of individual units, nonmetallic coin chests,
money lockers, wastepaper baskets made of plastic
materials, furniture for storing listing carriers.
KL. 38:  Communication via computer terminals,
transmission of data by telematic means, communications
via the global computer network, electronic mail services.
KL. 42:  Leasing access time to a data bank server,
computer programming, printing services, expertise
activities, technical research, professional consulting and
drafting of plans, unrelated to business dealings.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.07.30, 99/805.739
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(111) Int. reg. nr.: 736748
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

COMFORMIL
(730) Innehaver: Nutricia International BV, 49,
Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ Zoetermeer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; babyfood.
KL. 29:  Cooked, dried, preserved fruit and vegetables;
milk and dairy products.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.25, 663022

(111) Int. reg. nr.: 736806
(151) Int. reg. dato: 2000.05.04

(540)

(730) Innehaver: Attas Alarko Turistik Tesisleri Anonim
Sirketi, Tepecik Yolu Alkent Sitesi Etiler, Istanbul, TR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
KL. 41:  Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737230
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

NOVOESTELL
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
preparations for hormonal restitutional therapy.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 207.5/05

(111) Int. reg. nr.: 737231
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

NOVIANA
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances, oral
contraceptives.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 233.4/05

(111) Int. reg. nr.: 737232
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

NOVODYN
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
preparations for hormonal restitutional therapy.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 212.1/05
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(111) Int. reg. nr.: 737259
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

DANONE KEFIRA
(730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone (SA),
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Meat, fish, ham, poultry, game, cold meats;
dried, preserved and/or cooked fruit and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups;
tinned foodstuffs containing mostly meat products, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; ready-prepared,
dried, cooked, tinned, frozen dishes, made mostly of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
savoury or sweet cocktail snacks prepared from fruit or
vegetables such as potato, flavoured or plain; potato
crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly prepared
nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk,
flavoured jellified milks and whipped milk products;
dairy products, namely milk desserts, yogurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-
ripened cheeses, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold
in paste or liquid form, flavoured or plain; kephir;
beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured
fermented dairy products.
KL. 32:  Beverages made mostly from lactic ferments.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.11.26, 99/825.618

(111) Int. reg. nr.: 737265
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

CLENNY
(730) Innehaver: Chiesi Farmaceutici SpA, Via Palermo,
26/A, I-43100 Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products administered by spray.
KL. 10:  Apparatus for aerosol therapy.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
IT, 1999.12.21, MI99C012757

(111) Int. reg. nr.: 737269
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

MOTECO
(730) Innehaver: Moteco AB, Box 51, S-570 76 Ruda,
SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Couplers (acoustic-), aerials, masts for wireless
aerials, diaphragms (acoustic), magnetic and optical data
media, computer programmes (programs) (recorded),
integrated circuits, integrated circuits cards (smart cards),
electric-dynamic apparatus for the remote control of
signals, intercommunication apparatus, sound locating
instruments, sound transmitting apparatus, modems,
transmitters (telecommunication), radio telephony, and
radiotelegraphy sets, transmitters of electronic signals,
transmitting sets (telecommunication).

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.17, 99-09353

(111) Int. reg. nr.: 737270
(151) Int. reg. dato: 2000.05.13

(540)

BOTANOVA
(730) Innehaver: Pascoe Pharmazeutische Präparate
GmbH, 55, Schiffenberger Weg, D-35394 Giessen, DE

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

Gazette nr.: 15/00
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(111) Int. reg. nr.: 737271
(151) Int. reg. dato: 2000.05.30

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites,
except furniture.
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 37:  Services for construction; installation,
maintenance and repair of equipment for
telecommunication.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computer; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.30, 399 80 805.1/38

(111) Int. reg. nr.: 737272
(151) Int. reg. dato: 2000.03.16

(540)

DAHER
(730) Innehaver: Compagnie Daher, 10, place de la
Joliette Atrium 102, F-13002 Marseille, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metallic containers and floating containers of
metal; metallic packaging; foils of metal for wrapping
and packaging; metallic packaging containers; metallic
loading and transportation pallets; metallic product
handling pallets.
KL. 20:  Nonmetallic containers and nonmetallic floating
containers; nonmetallic recipients; nonmetallic packaging
and nonmetallic packaging recipients; nonmetallic
loading and transportation pallets; nonmetallic product
handling pallets.
KL. 35:  Management of orders.
KL. 36:  Insurance services; insurance against
deterioration, loss or theft of stocked goods or
merchandise, whether at the warehouse or in transit;
financial affairs; monetary affairs; customs’ agencies;
management (particularly processing and verification) of
customs’ documentation.
KL. 37:  Construction; repair and particularly services
for repair of printed circuits (logic cards); installations,
repair and maintenance of warehouses; repair and
maintenance of lorries, containers and of product
handling and of warehousing apparatus.
KL. 38:  Telecommunications including communication
via computer, interactive communication via the global
telecommunications’ network (known as «the internet»),
electronic mail services via computer network.
KL. 39:  Land, sea, air and water transport services,
particularly of merchandise; cartage; transport brokerage,
freightage; supply, physical distribution of merchandise,
goods’ depot, delivery to all kinds of delivery points;
unloading; receipt; storage and management of stocks;
towing services; information relating to storage,
transport; land, sea, air and water transit; warehousing,
packaging, pallet covering, bundling, packaging and
repackaging of merchandise; bagging, unpackaging of
bags; logistical and transports’ services; hiring of
transport vehicles, of garages, of storage containers, of
refrigerated vehicles and installations.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.10.22, 99819272



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.07.02 - nr 27

48

(111) Int. reg. nr.: 737282
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

CERAMITEC
(730) Innehaver: Messe München GmbH, 2, Am
Messesee, D-81829 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Printed matter.
KL. 35:  Arranging and conducting of fairs and
exhibitions for business and advertising purposes.
KL. 41:  Arranging and conducting of fairs and
exhibitions for cultural and teaching purposes, arranging
and conducting of congresses and meetings; publication
and issuing of printed matter, in particular of catalogues.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737313
(151) Int. reg. dato: 2000.06.06

(540)

NOVOTOP
(730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-
2880 Bagsværd, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical preparations and substances,
preparations for hormonal restitutional therapy, plasters.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.21, 399 81 206.7/05

(111) Int. reg. nr.: 737325
(151) Int. reg. dato: 2000.05.31

(540)

(730) Innehaver: ID&T Music BV, 107, Produktieweg,
NL-1521 NJ Wormerveer, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs.
KL. 41:  Entertainment; theatre productions;
performances of music and entertainment programs, also
through radio and television; organization of shows;
organization of cultural events.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.12.03, 662865
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(111) Int. reg. nr.: 737337
(151) Int. reg. dato: 2000.06.20

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Plasters, bandaging material.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.23, 300 22 745.0/05

(111) Int. reg. nr.: 737339
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

CLAUSTHALER
(730) Innehaver: Binding-Brauerei AG, Darmstädter
Landstr. 185, Frankfurt/Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32:  Alcohol-free beer.

Gazette nr.: 15/00

(111) Int. reg. nr.: 737340
(151) Int. reg. dato: 2000.05.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Tunap Industrie Chemie GmbH & Co
Produktions KG, 2, Bürgermeister-Seidl-Strasse, D-
82515 Wolfrathshausen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Antifreeze.
KL. 2: Undercoating for vehicle chassis.
KL. 3:  Cleaning, maintenance and preserving
preparations for vehicle parts, specifically rims for
vehicle wheels, rubber, plastic parts, glass, chrome parts,
metal surfaces, varnishes, seats, seat covers and
coverings; deodorants.
KL. 4:  Industrial oils and greases (excluding edible oils
and fats and not essential oils), lubricants, solid, liquid
and gaseous fuels (including motor spirits), chemical
additives for oil and fuel.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.12, 399 70 970.3/03
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(111) Int. reg. nr.: 737448
(151) Int. reg. dato: 2000.06.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Information transmitting and receiving
apparatuses, aerials, programs stored on data carriers of
all kind, jammer; devices for electronic warfare; signal
intelligence and control cryptographical devices.
KL. 41:  Training services, seminars.
KL. 42:  Computer programming, surveying, engineering
services.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.24, 399 83 391.9/09

(111) Int. reg. nr.: 737453
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

CHAMELEON
(730) Innehaver: Coty BV, 147, Oudeweg, NL-2031 CC
Haarlem, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; nail
polishes, hair lotions.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.18, 655648

(111) Int. reg. nr.: 737456
(151) Int. reg. dato: 2000.03.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Bebag Bodensee Beteiligungs AG,
Dufourpark, 16, Rötelistrasse, CH-9000 St-Gallen, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software; electronic, magnetic and
optical data carriers.
KL. 35:  Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses
and appraisals of enterprises; economic forecasting;
business appraisals; expert evaluations and reports
relating to business matters; marketing; advertising;
public relations; accounting; data compilation and
systemization in a database; market study; opinion
polling; marketing research.
KL. 36:  Financial operations; financial consultancy;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
providing financial information via global
communication networks, except information in
connection with telecommunication services; stock
exchange quotations; security transactions; fiduciary
services; insurance underwriting; real estate operations,
except operations in connection with telecommunication
services.
KL. 42:  Technical surveys; provision of information via
global networks; provision of online access to centralized
files and to global networks; computer programming.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.21, 471019
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(111) Int. reg. nr.: 737667
(151) Int. reg. dato: 2000.05.17

(540)

(730) Innehaver: Caudwell BV, 62-64, Keizersgracht,
NL-1015 CS Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer hardware and software; computer
software for searching and obtaining information from
sites and other sources through computer networks;
computer software, namely an information directory,
websites and other sources available on computer
networks; computer software for the transmission of
electronic mail; computer software for providing
multiple-user access to computer networks; computer
software for use in creating and designing websites;
computer software for the benefit of using a web
catalogue; computer communications software for use in
obtaining access to general business information on a
global computer network; sound recordings.
KL. 35:  Advertising, publicity; business management,
business administration; administrative services; drawing
up of and business mediation for the conclusion of
subscription agreements between consumers and third
parties; collecting and updating of data for marketing and
sales programmes of third parties; setting up and
management of data banks; updating of data bases;
providing business information through data banks;
providing advertising possibilities via electronic means
and via data communication; providing business and
economic information via electronic transfer of data;
setting up of data files for websites; advertising and
promotion also via Internet; providing information
relating to the stock of products which can be ordered via
electronic means (so called tele-shopping); publicity and
sales promotion for goods and services which can be
ordered via electronic means (so called tele-shopping);
business intermediary services in the establishment of
sale agreements also via Internet.
KL. 38:  Telecommunication services, including
telecommunications via fixed and mobile connections;
services of an Internet access provider.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.05.04, 663524

(111) Int. reg. nr.: 737671
(151) Int. reg. dato: 2000.06.21

(540)

(730) Innehaver: Katag AG, Stralsunder Strasse 5, D-
33605 Bielefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14:  Jewelry.
KL. 18:  Bags, sports bags and rucksacks made of leather
and plastic material, travelling bags, umbrellas, parasols
and walking sticks.
KL. 25:  Clothing, footwear including sports shoes,
headgear, scarfs and belts.
KL. 26:  Buttons, hooks and eyes, buckles and clips for
clothing; lace and embroidery, ribbons and braid,
artificial flowers.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.08, 30017783.6/14

(111) Int. reg. nr.: 737677
(151) Int. reg. dato: 2000.06.13

(540)

POWER ALLIANCE
(730) Innehaver: Aare-Tessin AG für Elektrizität, 12,
Bahnhofquai, CH-4600 Olten, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 37:  Installation services.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Distribution of electric power.
KL. 42:  Consultancy in the field of energy.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.03.02, 473300
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(111) Int. reg. nr.: 737741
(151) Int. reg. dato: 2000.03.23

(540)

CONSORS
(730) Innehaver: ConSors Discount-Broker AG, 20,
Johannesgasse, D-90402 Nürnberg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothing; footwear; headgear.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration; tele-services, namely provide corporate
data and business information for clients, organise
Internet auctions, namely electronic acceptance of orders
for goods, act as intermediary in sales and their invoicing
(online shopping) as well as online intermediary for
contracts, both on the purchase of goods and on the
providing of services via electronic networks as well as
act as intermediary for and conclusion of commercial
transactions within a virtual shopping mall; act as
intermediary for contracts on selling, renting and leasing
goods in the Internet.
KL. 36:  Insurance; financial affairs, monetary affairs;
real estate affairs; tele-services, namely commercial
brokerage and implementation of securities and foreign
currency transactions via the Internet as well as provide
information on securities in the Internet, open, keep and
manage online stock deposits and accounts for clients.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 39:  Travel arrangement.
KL. 41:  Providing of training; entertainment, sporting
and cultural activities.
KL. 42:  Computer programming; developing and
designing Internet pages.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.09.23, 399 58 842.6/35

(111) Int. reg. nr.: 737742
(151) Int. reg. dato: 2000.04.24

(540)

(730) Innehaver: Industrias del Rodamiento SA (IRSA),
Doctor Diaz Emparanza 3, 48002 Bilbao (Vizcaya), ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Bearings for steering sytems, for clutch
mechanisms, pivot bearings, tapered roller bearings and,
in general, all types of bearings and bearing systems for
vehicles.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 737777
(151) Int. reg. dato: 2000.04.26

(540)

ONELIST
(730) Innehaver: Onelist Europe GmbH, 16, Robert-
Koch-Strasse, D-20249 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Software, machine run data carriers; computers,
data processing equipment.
KL. 16:  Printed matters, office requisites (except
furniture), writing materials.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 35:  Advertising; business management; office
functions; collection and provision of data; distribution of
advertising and sale offers of third parties, especially
aiming at a target group and at specific interests in the
market through electronic mail, e-mail and other data
forms; distribution of advertising and sale offers of third
parties, especially aiming at a target group and at specific
interests in the market through platforms on Internet and
other networks.
KL. 38:  Telecommunication.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.26, 399 67 003.3/35
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(111) Int. reg. nr.: 738210
(151) Int. reg. dato: 2000.06.13

(540)

TECTOR
(730) Innehaver: Iveco SpA, 35, Via Puglia, I-10156
Torino, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Motors and engines, machine coupling and
transmission components, fittings and parts thereof all
included in this class.
KL. 12:  Vehicles, apparatus for locomotion by land;
engines and motors, fittings and parts thereof included in
this class.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.02.24, TO2000C000558

(111) Int. reg. nr.: 738220
(151) Int. reg. dato: 2000.06.01

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Parimex SA, C. Miquel i Badia 2-4,
08024 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas of all kinds, parasols, handles, ribs and sticks
therefor.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 738229
(151) Int. reg. dato: 2000.05.15

(540)

GLOBEWAY
(730) Innehaver: Globeway SarL, 6, rue du Conseil-
Général, CH-1205 Genève, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
KL. 36:  Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.04.05, 472408

(111) Int. reg. nr.: 738234
(151) Int. reg. dato: 2000.06.29

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: UCB SA, Allée de la Recherche 60, B-
1070 Brussel, BE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Pharmaceutical products and specialties acting on
the central nervous system.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.09, 664968
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(111) Int. reg. nr.: 738251
(151) Int. reg. dato: 2000.06.13

(540)

EXPASY
(730) Innehaver: Institut Suisse de Bioinformatique
(ISB), c/o CMU 1, rue Michel Servet, CH-1211 Genève
4, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer software and computing language for
creating and managing sites enabling access to scientific
databases on global (the Internet), internal (Intranet) and
external (Extranet) telecommunication networks.
KL. 38:  Providing access to telecommunications and
computer networks for the rental of web sites for
computers.
KL. 42:  Leasing access time to a computer database
server for providing software tools, particularly in the
field of proteomics; web site design for computers;
providing computing tools for scientific analyses.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.13, 474041

(111) Int. reg. nr.: 738254
(151) Int. reg. dato: 2000.07.21

(540)

(730) Innehaver: Pomanjou, Z.I. d’Ecouflant, F-49000
Angers, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 31:  Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals,
fresh fruit and vegetables, sowing seeds, live plants and
natural flowers, animal feed, malt.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 738292
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

PININFARINA
(730) Innehaver: Pininfarina Extra SrL, Corso Stati
Uniti 61, I-10129 Torino, IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers; computerized systems for
automatic car park management.
KL. 11:  Apparatus for lighting, heating, steam
generating; cooking, refrigerating, drying, ventilating,
supplying water and sanitary installations.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 738481
(151) Int. reg. dato: 2000.05.31

(540)

770
(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, 130,
Petuelring, D-80809 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Motor vehicles - except vans and buses - and
parts thereof - except tyres - (included in this class);
apparatus for locomotion by land, air or water.
KL. 16:  Manuals and user instruction manuals in the
form of printed matter.
KL. 28:  Miniatures of motor vehicles and parts thereof
(included in this class).

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.23, 30022773.6/12
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 12613

(730) Innehaver: Redox Brands Inc, 9100 Centre Pointe
Drive, Suite 200, West Chester, OH 45069, US

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

(111) Reg.nr.: 33729

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 35786

(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

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

(111) Reg.nr.: 41294

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 41473

(730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road,
Cranbury, NJ 08512, US

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

(111) Reg.nr.: 44784

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 46029

(730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG,
München, DE

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

(111) Reg.nr.: 53428

(730) Innehaver: Facom UK Ltd, Church Bridge Works,
Walsall Road, Cannock WS11 3JR, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 53570

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 55029

(730) Innehaver: Hipp & Co, 141, Brünigstrasse, CH-
6972 Sachseln, CH

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

(111) Reg.nr.: 55698

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 58114

(730) Innehaver: Bayer Corp, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, PA 15205, US

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.07.02 - nr 27

56

(111) Reg.nr.: 62642

(730) Innehaver: Rhodia Chimie (SA), 25, quai Paul
Doumer, F-92400 Courbevoie Cédex, FR

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

(111) Reg.nr.: 63171

(730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating
Company Inc, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 67230

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 74161

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 78020

(730) Innehaver: UHU GmbH & Co KG, D-77815 Bühl,
DE

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

(111) Reg.nr.: 80477

(730) Innehaver: Chevron Philips Chemical Company
LP, 1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX
77010, US

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

(111) Reg.nr.: 81721

(730) Innehaver: Norcon AS, Postboks 1055, 4095
Stavanger, NO

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(111) Reg.nr.: 81962

(730) Innehaver: Mitsubishi Jidosha Kogyo KK, 33-8,
Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 82370

(730) Innehaver: NB Nordiske Byggsystem AB,
Köping, SE

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

(111) Reg.nr.: 82440

(730) Innehaver: Chevron U.S.A.Inc, 1635 Market
Street, Philadelphia, PA 19103, US

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

(111) Reg.nr.: 85025

(730) Innehaver: Hans Denzler & Co AG,
Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 Reinach, DE

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

(111) Reg.nr.: 85782

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 89924

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 91317

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 91360

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 98026

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 100959

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR og Rhône-Poulenc
Santé, 20 Avenue Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 102521

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 103195

(730) Innehaver: Scott USA Ltd, Ketchum, Idaho, US

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

(111) Reg.nr.: 106196

(730) Innehaver: Laboratoire Aventis, 42/50 Quai de la
Rapèe, F-75012 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 108444

(730) Innehaver: FlexLink AB, Kullargatan 50, S-415
50 Göteberg, SE

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

(111) Reg.nr.: 109005

(730) Innehaver: Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005
Trondheim, NO

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

(111) Reg.nr.: 109227

(730) Innehaver: Alpharma ApS, Dalslandsgade 11,
DK-2300 København S, DK

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

(111) Reg.nr.: 109721

(730) Innehaver: Seven Towns Ltd, London, England,
GB

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

(111) Reg.nr.: 110889

(730) Innehaver: UHU GmbH & Co KG, D-77815 Bühl,
DE

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

(111) Reg.nr.: 112167

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 113624

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc.(Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 114912

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 114984

(730) Innehaver: Cappuccino Fashion AS, Niels Bohrs
vej 19, Stilling, DK-8660 Skanderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 115939

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 120391

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 121997

(730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating
Company Inc, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 122515

(730) Innehaver: DSM NV, Het Overloon 1, NL-6411
TE Heerlen, NL

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

(111) Reg.nr.: 125646

(730) Innehaver: Soft Sheen/Carson Inc, 1000 East 87th
Street, Chicago, IL 60617, US

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

(111) Reg.nr.: 130756

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 132528

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 137802

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 138922

(730) Innehaver: Aura Light International AB, Box 508,
S-371 23 Karlskrona, SE

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

(111) Reg.nr.: 139093

(730) Innehaver: Bico AG, CH-8718 Schänis, CH

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

(111) Reg.nr.: 139250

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 140362

(730) Innehaver: ACCO UK Ltd, Sevenoaks, Kent
TN15 7RS, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 141085

(730) Innehaver: Automaxi Industries (Sociètè
Anonyme) ZI Nord, 13, rue Augustin Fresnel, F-35400
St-Malo, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 142282

(730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating
Company Inc, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 143913

(730) Innehaver: PAGO International GmbH,
Schrödingerstr.61, A-9020 Klagenfurt, AT

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

(111) Reg.nr.: 144367

(730) Innehaver: Kayser-Roth Corp, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, NC, US

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

(111) Reg.nr.: 144538

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 144961

(730) Innehaver: Kadabell GmbH & Co KG, Lenzkirch,
DE

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

(111) Reg.nr.: 145187

(730) Innehaver: Goodyear Dunlop Tires Norge AS,
Grenseveien 95, 0663 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 145213

(730) Innehaver: Naturkost S. Rui AS, Postboks 3063,
1501 Moss, NO

(740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater
DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo

(111) Reg.nr.: 145252

(730) Innehaver: Identity Group Inc, Cookeville, TN
38501, US

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

(111) Reg.nr.: 145343

(730) Innehaver: Compaq Computer Corp, 20555 S.H.
249, Houston, TX 77070, US

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

(111) Reg.nr.: 145501

(730) Innehaver: Smith & Nephew Inc, Largo FL, US

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

(111) Reg.nr.: 145534

(730) Innehaver: True Manufacturing Co Inc, St.
Charles Industrial Center, O’Fallon, MO 63366, US

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

(111) Reg.nr.: 145547

(730) Innehaver: Rosemount Estates Pty Ltd, Artarmon,
NSW, AU

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

(111) Reg.nr.: 145671

(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1,
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JP

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

(111) Reg.nr.: 145822

(730) Innehaver: Baronie-De Heer NV, Alphen aan den
Rijn, NL

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 145842

(730) Innehaver: Merial SAS, 17, rue Bourgelat, F-
69002 Lyon, FR

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

(111) Reg.nr.: 146006

(730) Innehaver: UHU GmbH & Co.KG, D-77815 Bühl,
DE

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

(111) Reg.nr.: 146085

(730) Innehaver: C. V. Home Furnishings Ltd,
Manchester, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 146312

(730) Innehaver: Huntsman Polymers Corp, 5005 LBJ
Freeway, Occidental Tower, Dallas, TX 75244, US

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

(111) Reg.nr.: 146647

(730) Innehaver: C.H. Janson AB, Örebro, SE

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

(111) Reg.nr.: 146728

(730) Innehaver: Identity Group Inc, Cookeville, TN
38501, US

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

(111) Reg.nr.: 146878

(730) Innehaver: Aerospatiale Matra, 37, boulevard de
Montmorency, F-75016 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 147223

(730) Innehaver: Otto Kern GmbH, Elverdisser Strasse
313, D-32052 Herford, DE

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

(111) Reg.nr.: 147582

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 147658

(730) Innehaver: Ori SpA, Castiglione Delle Stiviere, IT

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

(111) Reg.nr.: 147983

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 148650

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 229,
Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt am Main, DE

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

(111) Reg.nr.: 151232

(730) Innehaver: F.Hoffmann-La Roche AG, 124
Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel, CH

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

(111) Reg.nr.: 152784

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 152971

(730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 229,
Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt am Main, DE

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

(111) Reg.nr.: 153384

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 153438

(730) Innehaver: Cappuccino Fashion AS, Niels Bohrs
vej 19, Stilling, DK-8660 Skanderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 155087

(730) Innehaver: Neos Holding AG, Kernstrasse 25,
CH-8004 Zürich, CH

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

(111) Reg.nr.: 156648

(730) Innehaver: Monacor International GmbH & Co
KG, D-28307 Bremen, DE

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

(111) Reg.nr.: 158161

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 158880

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 158934

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 159018

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 159036

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 159102

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 159617

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 160888

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 162041

(730) Innehaver: UHU GmbH & Co KG, D-77815 Bühl,
DE

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 162071

(730) Innehaver: Infocus Corp, Tualatin, OR, US

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

(111) Reg.nr.: 164517

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 167548

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 168780

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 168781

(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 168856

(730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29,
rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 169562

(730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating
Company Inc, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 169972

(730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating
Company Inc, Deerfield, IL 60015, US

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

(111) Reg.nr.: 171210

(730) Innehaver: Liapor GmbH & Co KG, Hallerndorf,
DE

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

(111) Reg.nr.: 173139

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 175525

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 175916

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 177019

(730) Innehaver: Aura Light International AB, Box 508,
S-371 23 Karlskrona, SE

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

(111) Reg.nr.: 177097

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 177828

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 179224

(730) Innehaver: Helene Curtis Inc (Delaware), 5001
Silverside Road, Wilmington, DA 19809, US

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

(111) Reg.nr.: 179836

(730) Innehaver: Aura Light International AB, Box 508,
S-371 23 Karlskrona, SE

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

(111) Reg.nr.: 182554

(730) Innehaver: FlexLink AB, Kullargatan 50, S-415
50 Göteberg, SE

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

(111) Reg.nr.: 183077

(730) Innehaver: Proline Textile S.A.S, Peronne, FR

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

(111) Reg.nr.: 183891

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 186104

(730) Innehaver: Florentino de Lecanda SA, Cuevas 36,
26200 Haro (La Rioja), ES

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

(111) Reg.nr.: 186465

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 186466

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 186745

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 191081

(730) Innehaver: Beltone Netherlands BV, Hurksestraat
42, Eindhoven, NL

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

(111) Reg.nr.: 192292

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 192820

(730) Innehaver: Alliance Capital Management LP,
1345 Av. of the Americas, New York, NY 10105, US

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

(111) Reg.nr.: 192821

(730) Innehaver: Alliance Capital Management LP,
1345 Av. of the Americas, New York, NY 10105, US

(740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 Oslo
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(111) Reg.nr.: 194102

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 194414

(730) Innehaver: Natural ASA, Kjørbokollen 30, 1337
Sandvika, NO

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

(111) Reg.nr.: 195042

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 196531

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 197059

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 197060

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 197176

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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

(111) Reg.nr.: 198735

(730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue
Raymond Aron, F-92160 Antony, FR

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.07.02 - nr 27

65

ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Int. reg.nr.: 703288

(730) Innehaver: Paul Hartmann AG, 12, Paul-
Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Plasters, namely surgical adhesive tapes, plasters
for medical purposes, also as dressing strips, plasters for
calluses and corns; plasters impregnated with transdermal
active preparations; antirheumatic plasters; surgical
dressings; gauze bandages; swabs for wound treatment;
compresses, including gel and alginate compresses;
ribbons for medical use.
KL. 10: Test strips for measuring the glucose content of
blood and urine as well as in foodstuffs; orthopedic
bandages; synthetic resin bandages, plaster of Paris
bandages, conforming and supporting bandages; tubular,
net and compression bandages; surgical, medical and
veterinary instruments and apparatus; medical equipment
for measuring the glucose content of blood; lancing
devices, capillary blood lancets; condoms; clinical
thermometers, namely mercury and electronic (digital)
thermometers.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 19223
Reg. nr.: 40304
Reg. nr.: 40383
Reg. nr.: 41033
Reg. nr.: 41779
Reg. nr.: 58091
Reg. nr.: 81839
Reg. nr.: 81896
Reg. nr.: 81934
Reg. nr.: 81936
Reg. nr.: 82618
Reg. nr.: 108337
Reg. nr.: 108338
Reg. nr.: 108444
Reg. nr.: 108461
Reg. nr.: 108465
Reg. nr.: 108563
Reg. nr.: 108750
Reg. nr.: 108797
Reg. nr.: 108897
Reg. nr.: 108967
Reg. nr.: 109599
Reg. nr.: 144193
Reg. nr.: 145010
Reg. nr.: 145181
Reg. nr.: 145182
Reg. nr.: 145183
Reg. nr.: 145312
Reg. nr.: 145321
Reg. nr.: 145343
Reg. nr.: 145371
Reg. nr.: 145434
Reg. nr.: 145501
Reg. nr.: 145534
Reg. nr.: 145547
Reg. nr.: 145571
Reg. nr.: 145581
Reg. nr.: 145619
Reg. nr.: 145736
Reg. nr.: 145782
Reg. nr.: 145786
Reg. nr.: 145894
Reg. nr.: 145939
Reg. nr.: 146183
Reg. nr.: 146389
Reg. nr.: 146484
Reg. nr.: 146687
Reg. nr.: 147588
Reg. nr.: 147754
Reg. nr.: 147834
Reg. nr.: 147918
Reg. nr.: 149821
Reg. nr.: 149822
Int. reg.nr.: 570608
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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.: 3588*
Reg. nr.: 14315*
Reg. nr.: 34204*
Reg. nr.: 34350
Reg. nr.: 48600
Reg. nr.: 48602
Reg. nr.: 48639
Reg. nr.: 48654
Reg. nr.: 48671
Reg. nr.: 48673
Reg. nr.: 48674
Reg. nr.: 48675
Reg. nr.: 48676
Reg. nr.: 48719
Reg. nr.: 48747
Reg. nr.: 48748
Reg. nr.: 48752
Reg. nr.: 48756
Reg. nr.: 48780
Reg. nr.: 48787
Reg. nr.: 48932*
Reg. nr.: 49083
Reg. nr.: 49113
Reg. nr.: 49366
Reg. nr.: 49779
Reg. nr.: 49784
Reg. nr.: 49884
Reg. nr.: 50546*
Reg. nr.: 50716*
Reg. nr.: 69946
Reg. nr.: 69947*
Reg. nr.: 69948*
Reg. nr.: 69979
Reg. nr.: 69980
Reg. nr.: 69981
Reg. nr.: 69984
Reg. nr.: 69991
Reg. nr.: 69995
Reg. nr.: 70000
Reg. nr.: 70002
Reg. nr.: 70003
Reg. nr.: 70009
Reg. nr.: 70012
Reg. nr.: 70017
Reg. nr.: 70021
Reg. nr.: 70022
Reg. nr.: 70030
Reg. nr.: 70033
Reg. nr.: 70052
Reg. nr.: 70059
Reg. nr.: 70062
Reg. nr.: 70066
Reg. nr.: 70070
Reg. nr.: 70075
Reg. nr.: 70076*

Reg. nr.: 70077
Reg. nr.: 70100*
Reg. nr.: 70106
Reg. nr.: 70107
Reg. nr.: 70108
Reg. nr.: 70111
Reg. nr.: 70120
Reg. nr.: 70130
Reg. nr.: 70133
Reg. nr.: 70136
Reg. nr.: 70140*
Reg. nr.: 70141
Reg. nr.: 70142*
Reg. nr.: 70152
Reg. nr.: 70155*
Reg. nr.: 70198
Reg. nr.: 70199
Reg. nr.: 70214
Reg. nr.: 70440*
Reg. nr.: 97130
Reg. nr.: 97131*
Reg. nr.: 97140
Reg. nr.: 97147
Reg. nr.: 97152
Reg. nr.: 97164*
Reg. nr.: 97166
Reg. nr.: 97169
Reg. nr.: 97177*
Reg. nr.: 97180
Reg. nr.: 97188*
Reg. nr.: 97207
Reg. nr.: 97210
Reg. nr.: 97216
Reg. nr.: 97224
Reg. nr.: 97226*
Reg. nr.: 97227*
Reg. nr.: 97228
Reg. nr.: 97253
Reg. nr.: 97258
Reg. nr.: 97268
Reg. nr.: 97280
Reg. nr.: 97282
Reg. nr.: 97283
Reg. nr.: 97291
Reg. nr.: 97295
Reg. nr.: 97399
Reg. nr.: 123183*
Reg. nr.: 124185*
Reg. nr.: 126269*
Reg. nr.: 126270*
Reg. nr.: 126271
Reg. nr.: 126272
Reg. nr.: 126273
Reg. nr.: 126278
Reg. nr.: 126280

Reg. nr.: 126282*
Reg. nr.: 126284*
Reg. nr.: 126285*
Reg. nr.: 126286
Reg. nr.: 126292
Reg. nr.: 126294
Reg. nr.: 126296*
Reg. nr.: 126297
Reg. nr.: 126299
Reg. nr.: 126301*
Reg. nr.: 126302
Reg. nr.: 126303
Reg. nr.: 126304*
Reg. nr.: 126305*
Reg. nr.: 126306*
Reg. nr.: 126307
Reg. nr.: 126308*
Reg. nr.: 126309*
Reg. nr.: 126310*
Reg. nr.: 126311
Reg. nr.: 126313*
Reg. nr.: 126316*
Reg. nr.: 126319*
Reg. nr.: 126328
Reg. nr.: 126333*
Reg. nr.: 126336*
Reg. nr.: 126337
Reg. nr.: 126338
Reg. nr.: 126339
Reg. nr.: 126342
Reg. nr.: 126343
Reg. nr.: 126345
Reg. nr.: 126358
Reg. nr.: 126360*
Reg. nr.: 126362
Reg. nr.: 126365
Reg. nr.: 126367*
Reg. nr.: 126368*
Reg. nr.: 126370
Reg. nr.: 126372*
Reg. nr.: 126375*
Reg. nr.: 126376*
Reg. nr.: 126377
Reg. nr.: 126379
Reg. nr.: 126382*
Reg. nr.: 126386
Reg. nr.: 126388
Reg. nr.: 126389
Reg. nr.: 126391*
Reg. nr.: 126398*
Reg. nr.: 126399
Reg. nr.: 126401
Reg. nr.: 126405
Reg. nr.: 126406
Reg. nr.: 126408

Reg. nr.: 126413
Reg. nr.: 126414
Reg. nr.: 126415
Reg. nr.: 126416
Reg. nr.: 126419*
Reg. nr.: 126422
Reg. nr.: 126423
Reg. nr.: 126428
Reg. nr.: 126429
Reg. nr.: 126430
Reg. nr.: 126436
Reg. nr.: 126437
Reg. nr.: 126438*
Reg. nr.: 126439*
Reg. nr.: 126440*
Reg. nr.: 126442
Reg. nr.: 126443
Reg. nr.: 126447
Reg. nr.: 126453*
Reg. nr.: 126455
Reg. nr.: 126457
Reg. nr.: 126460*
Reg. nr.: 126461
Reg. nr.: 126462
Reg. nr.: 126465*
Reg. nr.: 126466*
Reg. nr.: 126468*
Reg. nr.: 126469
Reg. nr.: 126470
Reg. nr.: 126471
Reg. nr.: 126473*
Reg. nr.: 126475
Reg. nr.: 126476
Reg. nr.: 126477*
Reg. nr.: 126478*
Reg. nr.: 126479*
Reg. nr.: 126481
Reg. nr.: 126483*
Reg. nr.: 126484*
Reg. nr.: 126491
Reg. nr.: 126492
Reg. nr.: 126496*
Reg. nr.: 126498*
Reg. nr.: 126502
Reg. nr.: 126504
Reg. nr.: 126505
Reg. nr.: 126509
Reg. nr.: 126511
Reg. nr.: 126513
Reg. nr.: 126519
Reg. nr.: 126521*
Reg. nr.: 126522
Reg. nr.: 126525*
Reg. nr.: 126528
Reg. nr.: 126531
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Reg. nr.: 126533*
Reg. nr.: 126534
Reg. nr.: 126538
Reg. nr.: 126539
Reg. nr.: 126540*
Reg. nr.: 126543
Reg. nr.: 126545*
Reg. nr.: 126547*
Reg. nr.: 126552*
Reg. nr.: 126553*
Reg. nr.: 126554*
Reg. nr.: 126556
Reg. nr.: 126557
Reg. nr.: 126559
Reg. nr.: 126562*
Reg. nr.: 126565*
Reg. nr.: 126566*
Reg. nr.: 126567*
Reg. nr.: 126568*
Reg. nr.: 126569*
Reg. nr.: 126570*
Reg. nr.: 126573*
Reg. nr.: 126574
Reg. nr.: 126575
Reg. nr.: 126577*
Reg. nr.: 126579
Reg. nr.: 126580
Reg. nr.: 126583
Reg. nr.: 126586
Reg. nr.: 126587
Reg. nr.: 126588
Reg. nr.: 126590*
Reg. nr.: 126591
Reg. nr.: 126592
Reg. nr.: 126593*
Reg. nr.: 127116
Reg. nr.: 183484
Reg. nr.: 207681*
Reg. nr.: 207682*
Reg. nr.: 207683*
Reg. nr.: 207684*
Reg. nr.: 208473
Reg. nr.: 520271*
Reg. nr.: 520494*
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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.: 207370

Kunngj. i NT nr.: 15/2001

(730) Innehaver: Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski
KG, Swarovskistrasse 33, A-6130 Schwaz, AT

Innsiger: Olympia Group Inc, CA, US

(111) Int.reg.nr.: 734668

Kunngj. i NT nr.: 15/2001

(730) Innehaver: N.G.J. Schouten BV, 13,
Nijverheidstraat, NL-4283 GW Giessen, NL

Innsiger: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard,
Santa Clara, CA 95052-8119, US
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Avgjørelser i innsigelser jf. varemerkeloven § 21a

(111) Reg.nr.: 200594

(730) Innehaver: Mars UK Ltd, 3D Dundee Road,
Slough, Berkshire SL1 4JS, England, GB

Innsiger: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA,
US

KL. 9: Salgsautomater; elektriske apparater og
instrumenter; apparater til behandling og overføring av
informasjon; vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
elektriske, telegrafiske, fotografiske og kinematografiske
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til
måling, signalering, veiing, kontroll (inspeksjon),
livredning og undervisning; apparater som utløses av
mynter eller sjetonger; talemaskiner; kassaapparater;
regnemaskiner; brannslukningsapparater; mikrofilmer
klargjort for fremvisning; apparater til bruk med kort og
databærere for pengetransaksjoner; apparater til mottak
av kontantbetaling og til registrering og/eller kreditering
av kontantbetaling i lagerenheter, kort og databærere;
maskinlesbare innretninger, kort og databærere for
pengeløse betalingssystemer; apparater som utløses av
mynter, sjetonger eller billetter; apparater til sortering,
identifisering og telling, prøving, utlevering eller
avvisning av mynter, sjetonger, billetter, pengesedler eller
andre betalingsmidler; apparater til innstilling og endring
av antallet og klassifiseringen av mynter, sjetonger,
billetter, pengesedler eller andre betalingsmidler;
apparater og instrumenter til omdannelse av digitale
verdier til grafisk informasjon; dataskjermenheter og
printere til bruk med de forannevnte apparater; deler og
tilbehør til alle de forannevnte varer.
KL. 11: Elektriske apparater og innretninger for
oppvarming, matlaging og ventilasjon.
KL. 21: Små husholdningsredskaper og -beholdere,
kopper og skåler, begere, mugger, tallerkener,
serveringsbrett; ikke-elektriske perkolatorer
(kaffetraktere).
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,
iste, 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: Ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og
kullsyreholdig vann; fruktjuicer, fruktdrikker;
sukkerholdige fruktsafter; preparater til fremstilling av
drikker.
KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds- og
reparasjonstjenester; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av utleverings- og salgsautomater samt
pengevekslingsinstallasjoner.
KL. 42: Catering og restaurantvirksomhet; levering av
mat og drikke som selges til konsum.

Avgjørelse: Registreringen delvis opphevet
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Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.

(210) Søk. nr: C. 6536-55.1 EFT/ 2001/00565434.31     (220) Inn dato: 31. mai 2001

(730) Innehaver: The European Training Foundation

(551) Hva slags merke: Beskyttelse av innehavers navn på flere språk, samt beskyttelse av emblem.

(591) Farger: Emblemet er i lilla, hvitt og gult.



NORSK VAREMERKETIDENDE Wipo-notifikasjoner 2001.07.02 - nr 27

72

(210) Søk. nr: C. 6532/55.1 AOC/ 2001/00566434.31     (220) Inn dato: 31. mai 2001

(730) Innehaver: Republic of France

(551) Hva slags merke: Beskyttelse av innehavers emblem for jordbruksprodukter og matvarer som tilfredsstiller en bestemt
opprinnelsesbetegnelse, med unntak av vin.

 (591) Farger: Emblemet er i sort/hvitt.
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