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ETTERLYSNING

På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Tandbergs
Patentkontor AS,  etter varemerkeloven § 26, bes
innehaver av registrering nummer 59142,
Société Maurice Blanchet Parfums de Luxe SA,
Suresnes (Seine), FR om å melde seg innen 3 måneder.
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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.: 209125 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013040 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

(730) Innehaver: Ole James, Anvik, 3290 Stavern, NO
og Tom Gisle Dyhre, 3290 Stavern, NO og Per Olav
Myhrvoll, 3290 Stavern, NO og Thorbjørn Døler,
Smørsvall, 3290 Stavern, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Utstyr til motorsykler og andre kjøretøyer;
bagasjeinnretninger tilpasset motorsykler; bagasjebærere
for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer; ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter, reisevesker, ryggsekker, bager, campingsekker;
sveper, seletøy og salmakervarer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209126 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013052 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

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

(730) Innehaver: Bjørn Tore Furset, Munkerudveien
61A, 1165 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209127 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 19957858 (220) Inn dato: 1995.12.15

(540)

(730) Innehaver: Lorenz SpA, Viale Jenner 73, Milano,
IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edelmetaller (ubearbeidede eller
halvbearbeidede); juvelérvarer; ur og kronometriske
instrumenter; ur, klokker (ur), armbåndsur, lommeur og
bordur.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209128 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199802900 (220) Inn dato: 1998.03.31

(540)

(730) Innehaver: Fast Search & Transfer ASA,
Postboks 1872 Vika, 0124 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og
undervisning; apparater til opptak, overføring og
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske
databærere, CD-ROM, CD-plater (audio-video);
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner;
periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte
dataprogrammer, software.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert
overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon
ved optisk fibernettverk.
KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering, utarbeidelse, vedlikehold og
ajourføring av dataprogrammer og software; teknisk
rådgivning; faglige konsultasjoner (ikke om
forretninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209129 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199803933 (220) Inn dato: 1998.05.06

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: EBO Eiendom AS, Postboks 2702,
7001 Trondheim, NO

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

(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. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
transportable hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall (isenkramvarer), metallrør; sikkerhetsskap og -
skrin; malmer.
KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og
stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener.
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; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 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, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt,  fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;
friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.
KL. 32: Øl; mineralvann,  kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
kaféer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, catering;
midlertidig innlosjering; barnepass; medisinsk og
hygienisk behandling, skjønnhetspleie; fotografering;
frisørsalonger; optikervirksomhet; utleie av klær; utleie
av møterom; tilveiebringelse av lokaler for utstillinger;
motedesigntjenester; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; juridiske tjenester; legebehandling,
tannlegebehandling; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); arkitekter, interiørarkitekter; planlegging
vedrørende bygging, rådgivning vedrørende bygging,
byplanlegging; ingeniørvirksomhet (ekspertise);
vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209130 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199803934 (220) Inn dato: 1998.05.06

(540)

BYHAVEN
(730) Innehaver: EBO Eiendom AS, Postboks 2702,
7001 Trondheim, NO

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

(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. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
transportable hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall (isenkramvarer), metallrør; sikkerhetsskap og -
skrin; malmer.
KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og
stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener.
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; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper;
klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 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, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker;
geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; is.
KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr;

friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.
KL. 32: Øl; mineralvann,  kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33:  Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke,
kaféer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, catering;
midlertidig innlosjering; barnepass; medisinsk og
hygienisk behandling, skjønnhetspleie; fotografering;
frisørsalonger; optikervirksomhet; utleie av klær; utleie
av møterom; tilveiebringelse av lokaler for utstillinger;
motedesigntjenester; veterinære tjenester, jordbruks- og
landbrukstjenester; juridiske tjenester; legebehandling,
tannlegebehandling; faglige konsultasjoner (ikke om
forretning); arkitekter, interiørarkitekter; planlegging
vedrørende bygging, rådgivning vedrørende bygging,
byplanlegging; ingeniørvirksomhet (ekspertise);
vitenskapelig og industriell forskning.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209131 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199906260 (220) Inn dato: 1999.06.28

(540)

SPX
(730) Innehaver: SPX Corp, Muskegon, MI, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;
materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske
kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og
små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør;
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer; rør og rørkoblinger,
fittings og ventiler, og fleksible slangeinnretninger;
retnings-styreventiler; metallstøpeemner;
fluidhåndteringsutstyr, nemlig fluid-styreventiler;
fleksible metallrør eller ledninger med koblinger for
holding av elektriske ledninger.
KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper; rugemaskiner; pumper, ventiler;
elektriske motorer, kontinuerlige in-line-blandere;
variable drivtransmisjoner, bøtteelevatorer,
beltetransportører, maskiner for proporsjonering av
massematerialer, og deler og tilbehør dertil;
luftkompressorer; kutte- og stanseverktøy for bruk i
verktøymaskiner; hydrauliske presser for bøying, retting
og forming av metall; hydrauliske jekker; tannhjuls- og
lagertrekkere; fryse- og luftkondisjoneringsverktøy og -
ladestasjoner; smørefettpistoler; stanser; wirekuttere;
verkstedskraner.
KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen;
barberkniver, -høvler og -maskiner; trekkere for avtaging
av tannhjul, lagre, skiver og hjul og andre pressmonterte
deler; muttersplittere; håndverktøy, nemlig skiftenøkler,
kjedenøkler, spredere, fastnøkler, brekkjern og spett.
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; elektrisk drevet
blandeutstyr; styringer for regulering eller styring av
temperatur- eller driftsbetingelser i elektroovner,
strømningsmålere, spennings- og strømregulatorer;
målings- og vitenskapelig utstyr, temperaturstyrere,
pyrometere, termostater, inkubatorer for vitenskapelig og
laboratoriumsbruk; ledningskonnektorer,
laboratoriumsblandere; dataprosesserings- og styrebrytere
og reléer; toveis mobilradioutstyr og deler derav;
elektronisk og elektrisk utstyr, nemlig telemetrisystemer

for oppsamling og kommunisering av informasjon og
data, og for sending av signaler fra et sted til annet,
nemlig dataloggingsystemer, skanningsutstyr, kodere,
dekodere, pulskodemodulatorer, kodesekvensvelgere,
kodekonvertere og hastighetskonvertere; programvare til
bruk for en nettverksoperatør i forbindelse med kontroll,
overføring og installering av programvare, filer og data
til ulike kunder tilknyttet nettverket;
telefondatatransmisjon-grensesnitt for ubrytbar
energitilføring; vareopptellingsprogrammer, nemlig
programmer for sporing av utstyr i et laboratorium;
laboratoriumsutstyr, nemlig opptegningstermometere og
elektroniske loggere for elektronisk lagring av
temperaturdata for etterfølgende lesing, kurvetegning og
analyser ved hjelp av programmer og computere;
alarmsystemer bestående av elektroniske termometre
forbundet med en melder som gir et varselsignal ved
uakseptable temperaturer, og  temperatur-
avlesingsskjermer; elektriske moduler for veiing av
massematerialer, primært kull og kalksten;
computersystemer innbefattende program- og maskinvare
for simulering av terrengområder og fremvisning av
bilder; veksel- og likestrømssystemer, nemlig ubrytbare,
feiltolerante og telekommunikasjons-energisystemer
innbefattende invertere, forsterkere,
energikondisjonerere, batteri-management-enheter og
ubrytbare energienheter for bruk i energi-black-out- og
linjekondisjoneringsutstyr; computer-programvare for
kontroll, styring og overvåking av energidrift og
-funksjoner; elektriske likestrømgeneratorer;
elektroniske styringer for kullmatesystemer;
elektromekaniske diameterstyreenheter for
krystallvekstovner; brytere for elektriske eller optiske
signalforbindelser, nemlig matrisebrytere,
computerkanalvelgere, lokalnettverksvelgere,
styreenheter for valg mellom computere og inngangs/
utgangsenheter; velger- eller patchenheter for velging i
computernettverk og i telefonnettverk; optiske
fibervelgerpaneler og styringsenheter;
telekommunikasjonstransmisjonsutstyr og overvåkings-
og testenheter for implementering og
opprettholdelse av lokal- og fjerndistanse-
kommunikasjonsveier og deler for dette; optiske
multifleksere; grensesnittenheter, nemlig trykkede
kretskort for bruk til å forbinde servere med kanaler i
hovedramme-computere; kommunikasjonstesteutstyr,
nemlig et testehode for testing av abonnementkretser for
digitale sløyfebæresystemer; optiske multipleksere for
kombinering av to eller flere optiske signaler til ett
kombinert optisk signal; dynamometre; målere;
trykkmålere; voltmetre, kapasitetsmålere, volt-
wattmetere; computerprogrammer for valg av kjøretøy-
og verktøyerstatningsdeler; elektroniske batteritestere;
vakuummålere for kjølesystemer;
kjølemiddelidentifiseringsinstrumenter.
KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer,
øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer;
dental-, medisinsk-, og kirurgisk utstyr, nemlig
steriliserere for medisinsk bruk, inkubatorer for
medisinsk bruk.
KL. 11: Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
elektroovner; elektriske ovner; lyspaneler og armaturer;
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frysere av kasse- og innstikkstypen for industrielle
kjøleformål; dehydratorer for
kontinuerlig tørking og fjerning av fuktighet fra
komprimert luft, væskefiltre.
KL. 40: Bearbeiding av materialer; tjenester i forbindelse
med metallstøping.
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; tilveiebringelse av en interaktiv
computer-database for diagnostisering av mekaniske og
elektriske kjøretøyproblemer.

(300) Prioritet:
US, 1999.01.13, 75/620,756
US, 1999.01.13, 75/620,763

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209132 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199908431 (220) Inn dato: 1999.08.19

(540)

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

(730) Innehaver: Relasjonsanalyse Tore Rogne AS,
Dalsvegen, 5217 Hagavik, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209133 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199908576 (220) Inn dato: 1999.08.24

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske katetere, deler og tilbehør for
forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209134 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199909263 (220) Inn dato: 1999.09.10

(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. 5: Sanitetsbind.
KL. 16: Papir og papirprodukter og/eller
celluloseprodukter for husholdningsbruk, for personlig
hygiene og pleie, nemlig papirlommetørklær, bleier,
bordduker, servietter, alt av papir og/eller cellulose,
tørkeruller og toalettpapir i husholdningspakker og
pakninger for storhusholdning og industrielle formål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209135 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 199913458 (220) Inn dato: 1999.12.29

(540)

(730) Innehaver: Beve Invest AB, Box 176, S-503 08
Borås, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, elektroniske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til
landmåling, besiktelse, veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning), livredning og undervisning:
apparater for innspilling, opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer
innregistrert på databærere; brannslukningsapparater,
mikrobølgekomponenter, koaksialkabler, halvledere,
elektroniske kontrollinstrumenter.
KL. 37: Reparasjon, vedlikehold og installasjon av
elektriske maskiner, elmotorer, pumper, elektronisk utstyr
og apparater.
KL. 42: Dataprogrammering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209136 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200000260 (220) Inn dato: 2000.01.12

(540)

FIRST EDITION
(730) Innehaver: Thorbjørn Haraldsen, 4085 Hundvåg,
NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209137 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200002897 (220) Inn dato: 2000.03.13

(540)

(730) Innehaver: Cross Holding AS, Karenslyst Allé
12, 0245 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og manualer/håndbøker
innregistrerte på databærere eller tilbudt online via et
globalt datanettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater
for opptak; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
KL. 16: Håndbøker, manualer og trykksaker; materialer
til bokbinding; instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater).
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
konsulentvirksomhet i forretningssaker; utleie av
reklameplass; kontortjenester; oppdatering av
reklamemateriale; personellrekruttering; innsamling og
systematisering av informasjon for bruk i databaser;
rådgivning for rasjonalisering av forretninger; PR-
virksomhet; publisering av reklametekster;
markedsstudier; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt
online via et globalt datanettverk.
KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
rådgivning i finansielle spørsmål; alle de foran nevnte
tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk
postoverføring; overføring av beskjeder og bilder ved
datamaskiner; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt
online via et globalt datanettverk.
KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; reservering av reiser;
plassreservering (transport); alle de foran nevnte
tjenester også tilbudt online via et globalt datanettverk.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; organisering av kongresser og konferanser;
utgivelse av bøker; alle de foran nevnte tjenester også
tilbudt online via et globalt datanettverk.
KL. 42: Utvikling av dataprogrammer og applikasjoner;
konsulent-tjenester innenfor informasjonsteknologi og
Internett samt utarbeidelse av nettsider, intranett og
andre nettverksløsninger for bedrifter og organisasjoner;
utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software og

data-hardware; midlertidig innlosjering; veterinære
tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske
tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; hotellreservering; utarbeidelse og
vedlikehold av dataprogrammer, konsulentvirksomhet
for sikkerhetsspørsmål; alle de foran nevnte tjenester
også tilbudt online via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209138 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200002934 (220) Inn dato: 2000.03.14

(540)

TELENOR MOBIL
INTERNETT

(730) Innehaver: Telenor ASA, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telefontjenester, telefonabonnement,
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: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209139 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200003311 (220) Inn dato: 2000.03.22

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 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;
software (innregistrerte dataprogrammer);
brannslukningsapparater; halvleder- og
mikroprosessorpakker og -innpakninger; internet og
nettservere; internet og nett-mellomlager-servere;
internet- og nett-terminaler; internet- og nettanordninger,
nemlig personlige digitale assistenter (PC’er), nett-
digitaliseringsbord eller -pads eller andre internet- eller
nett-tilgangsenheter; trådløs og fjernere dataperiferi-
utstyr; EDB maskinvare og programvare for å muliggjøre
nettportaler; EDB maskinvare og programvare for digital
kryptering, identifikasjon og sertifisering; EDB
maskinvare og programvare for å muliggjøre
avstandsliggende krypterte nett; EDB maskinvare og
programvare for å muliggjøre sikring av dataoverføring
via nettverk, internet og verdensomspennende
datanettverk.
KL. 38: Overførings- og kringkastingstjenester via
globale datanettverk og digitale nettverk.
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;  web design (formgiving av nettsteder),
ingeniørtjenester og konsulenttjenester; internet og
nettdatatjenester, nemlig digitale identifisering- og
sertifiseringstjenester; datanettverkstjenester, også i
forbindelse med globale datanettverk; tilby tilgang til
ikke-nedlastbar programvare via et globalt datanettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209140 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200004310 (220) Inn dato: 2000.04.13

(540)

(730) Innehaver: Storm Telecommunications Ltd, 87
Cheapside, London EC2V 6EB, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og instrumenter;
elektriske og elektroniske kommunikasjons- og
telekommunikasjonsapparater og instrumenter; computer
software, hardware og firmware; kodede/krypterte kort;
kredittkort, kredittkort og debetkort; betalingskort;
datalagringskort; smartkort.
KL. 16: Trykksaker.
KL. 37: Konstruksjon, vedlikehold, installasjon og
reparasjon av telekommunikasjons- og computernettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjon av informasjon (inkludert web-sider)
og annen data; tilveiebringelse av
telekommunikasjonstilgang og linker til
computerdatabaser og internett;
fjerndatautvekslingstjenester; elektroniske
overføringstjenester; kommunikasjoner med hjelp av
computerterminaler; fremskaffelse av tjenester relatert til
overføring av data.
KL. 42: Kompilasjon, lagring, analysering, gjenfinning
og tilveiebringelse av informasjon; tilveiebringelse av
tilgang til og leasing tilgangstid til computerdatabaser og
til online computertjenester; database-, online- og
internettinformasjon, rådgivning og
konsultasjonsvirksomhet, interaktive
databaseinformasjonstjenester; elektroniske
databasetjenester; skriving, utvikling, oppdatering og
design av computer software; leie, utleie og leasing av
computere og databehandlingsinstallasjoner og av
apparater og installasjon for bruk derved; fremskaffelse
av informasjon online fra en computerdatabase eller
fremskaffet fra fasiliteter på internett; fremskaffelse av
tjenester relatert til mottagelse, behandling, lagring,
display, lagring og gjenfinning av data; planleggings- og
designvirksomhet alt relatert til telekommunikasjons- og
computernettverk, apparater og instrumenter;
profesjonelle konsultasjonstjenester innen området for
telekommunikasjoner, sending av beskjeder, mottak av
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beskjeder, dataoverføringer og datanettverksapparater
og instrumenter; informasjons- og
databehandlingsvirksomhet;
systemintegrasjonstjenester; computer- og
telekommunikasjonssystem- og nettverksanalyser; leie,
utleie og leasing av computere og
databehandlingshardware, software og firmware;
informasjons- og rådgivningsvirksomhet relatert til alle
forannevnte tjenester; design av telekommunikasjons-
og computernettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209141 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200005301 (220) Inn dato: 2000.05.05

(540)

YODLEE
(730) Innehaver: Yodlee.com Inc, 3600 Bridge
Parkway, Suite 200, Redwood Shores, CA 94065, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datasoftware for tilgang til data som er
tilgjengelig fra elektroniske datanettverk, eller for
overføring av data til, eller formattering av data for bruk i
forbindelse med data hardware eller periferutstyr,
personsøkere, mobiltelefoner, andre software data
applikasjoner, eller tjenester som er tilgjengelige ved
hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk.
KL. 35: Tilveiebringelse av tjenester i form av
organisering og administrering av data ved hjelp av
elektroniske kommunikasjonsnettverk.
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 38: Tilveiebringelse av tjenester i form av
overføring og mottak av data i forbindelse med
kommunikasjon ved hjelp av elektroniske
kommunikasjonsnettverk.
KL. 42: Tilveiebringelse av tjenester i form av
kompilering, rapportering eller modifikasjon av data ved
hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk.

(300) Prioritet:
US, 1999.11.05, 75/842,077

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209142 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200005317 (220) Inn dato: 2000.05.08

(540)

ALTINORGE
(730) Innehaver: Mime DA, Postboks 23, 7231
Lundamo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
KL. 42: Kontaktformidling; faglige konsultasjoner;
pressetjenester; yrkesveiledning; utleie av databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209143 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200005634 (220) Inn dato: 2000.05.16

(540)

(730) Innehaver: FellesJuice AS, Bedriftsvn. 7, 0950
Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Kaffe, te, kakao, kaffebaserte -, kakaobaserte -
og sjokoladebaserte drikker; is-te; smakstilsetninger for
drikker; essenser for næringsmidler; spiseis.
KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer,
fruktnektar, lemonade, sportsdrikker, grønnsaksaft,
fruktekstrakter; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209144 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200006148 (220) Inn dato: 2000.05.30

(540)

(730) Innehaver: Prudentia AS, Brynsvn. 5, 0667 Oslo,
NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; faglige konsultasjoner om bedrifts- og
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og
forretningsledelse.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209145 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200006436 (220) Inn dato: 2000.06.05

(540)

CATWALK
(730) Innehaver: Magic Action Sport AS, Mjøsstranda,
2821 Gjøvik, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningsdrift.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.23 - nr 30

15

(111) Reg.nr.: 209146 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200006474 (220) Inn dato: 2000.06.06

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; presentasjon av konferanser, utstillinger og
handelsmesser innenfor internett relaterte produkt og
tjenester, informasjonsteknologi, finans og investering og
datahardware, -software og dertil relaterte produkter.

(300) Prioritet:
US, 1999.12.21, 75/879,423

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209147 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200006981 (220) Inn dato: 2000.06.16

(540)

(730) Innehaver: Worldwide Brands Inc, 1209 Orange
St, Wilmington, DE, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser; juvelérvarer, ur og kronometriske
instrumenter og klokkehus dertil, klokkereimer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer ikke opptatt i andre  klasser; kister,
reisevesker, håndvesker, ryggsekker, lommebøker,
portemonéer, nøkkelknipper, kofferter, paraplyer.
KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209148 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007029 (220) Inn dato: 2000.06.20

(540)

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

(730) Innehaver: Telenor Privat AS,
Betalingstelefoner, Kongensgt 8, 0153 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring og
gjengivelse av lyd og bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209149 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007329 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

(730) Innehaver: Norges Rederiforbund, Postboks 1452
Vika, 0116 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig utdeling av
en internasjonal miljøpris.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209150 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007331 (220) Inn dato: 2000.06.23

(540)

THE THOR
HEYERDAHL

INTERNATIONAL
MARITIME

ENVIRONMENTAL
AWARD

(730) Innehaver: Norges Rederiforbund, Postboks 1452
Vika, 0116 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig utdeling av
en internasjonal miljøpris.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209151 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007596 (220) Inn dato: 2000.06.29

(540)

(730) Innehaver: Basis Fotterapi, Kartheia 5, 4626
Kristiansand S, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Sko og såler for sko; sokker og konfeksjonsklær.
KL. 42: Fotterapitjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209152 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007975 (220) Inn dato: 2000.07.12

(540)

(730) Innehaver: Groupe Conseil DMR Inc/DMR
Consulting Group Inc, Montreal, QC H3A 3R2, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsultasjonstjenester på området
databehandling og informasjonsstyring.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonskonsultasjonstjenester; tilgang til et
verdensomspennende computernettverk, nemlig skaffe
tilgangstjenester dertil for andre; tilgang til privat
computernettverk, nemlig skaffe tilgangstjenester dertil
for andre; on-line computernettverkstjenester, nemlig
skaffe samme for andre;
telekommunikasjonsnettverkslinje-tjenester for
overføring av stemme, data, tekst og bilder for andre;
installasjon og tekniske tjenester vedrørende
telekommunikasjonsutstyr for andre; utarbeidelse,
individuell tilpasning og endring av
telekommunikasjoncomputersoftware for andre;  tjenester
i forbindelse med
telekommunikasjoncomputerintegrering for andre.
KL. 42: Tjenester vedrørende drift av internettportaler;
informasjon skaffet on-line fra en computer database eller
fra internett; opprettelse og vedlikehold av websteder;
vertskap for websteder for andre; utleie av tilgangstid til
en computer database (andre enn internett-
tjenestetilbydere); computer systemanalyser, utforming
og utvikling; computer software forskning; computer
software programmeringstjenester; utforming;
vedlikehold, utleie og oppdatering av computer software;
installasjon for individuell tilpasning, endring og
programmering av software på området computere og
kommunikasjon; tekniske konsultasjonstjenester på
området computere; programmering for datamaskiner.
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(300) Prioritet:
CA, 2000.04.06, 1,054,316

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209153 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007976 (220) Inn dato: 2000.07.12

(540)

(730) Innehaver: Groupe Conseil DMR Inc/DMR
Consulting Group Inc, Montreal, QC H3A 3R2, CA

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Konsultasjonstjenester på området
databehandling og informasjonsstyring.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet;
telekommunikasjonskonsultasjonstjenester; tilgang til et
verdensomspennende computernettverk, nemlig skaffe
tilgangstjenester dertil for andre; tilgang til privat
computernettverk, nemlig skaffe tilgangstjenester dertil
for andre; on-line computernettverkstjenester, nemlig
skaffe samme for andre;
telekommunikasjonsnettverkslinje-tjenester for
overføring av stemme, data, tekst og bilder for andre;
installasjon og tekniske tjenester vedrørende
telekommunikasjonsutstyr for andre; utarbeidelse,
individuell tilpasning og endring av
telekommunikasjoncomputersoftware for andre;  tjenester
i forbindelse med
telekommunikasjoncomputerintegrering for andre.
KL. 42: Tjenester vedrørende drift av internettportaler;
informasjon skaffet on-line fra en computer database eller
fra internett; opprettelse og vedlikehold av websteder;
vertskap for websteder for andre; utleie av tilgangstid til
en computer database (andre enn internett-
tjenestetilbydere); computer systemanalyser, utforming
og utvikling; computer software forskning; computer
software programmeringstjenester; utforming;
vedlikehold, utleie og oppdatering av computer software;
installasjon for individuell tilpasning, endring og
programmering av software på området computere og
kommunikasjon; tekniske konsultasjonstjenester på
området computere; programmering for datamaskiner.

(300) Prioritet:
CA, 2000.04.06, 1,054,317

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209154 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200007988 (220) Inn dato: 2000.07.12

(540)

POWER MAC
(730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop,
Cupertino,  CA 95014, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, EDB hardware, periferiutstyr,
EDB software.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209155 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200008463 (220) Inn dato: 2000.07.19

(540)

INNOGY
(730) Innehaver: Innogy plc, Windmill Hill Business
Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire SN5 6PB,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Elektrisitet; batterioppladningsvæske i form av
elektrolytisk brennstoff; elektrolytt.
KL. 4: Gass; industrioljer og fett, smøremidler;
drivstoffer.
KL. 7: Elektriske maskiner og maskinverktøy; elektriske
kraftanlegg og utstyr; elektriske motorer.
KL. 9: Elektriske, elektroniske, vitenskapelige og optiske
apparater og instrumenter; dataprogrammer.
KL. 11: Elektriske apparater og installasjoner, alle
ovennevnte varer for belysning, varme, koking, kjøling,
tørking, ventilering eller dampgenerering.
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner; bøker, magasiner
og tidsskrifter, alle forannevnte varer relatert til
fremstilling og bruk av elektrisitet.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 37: Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet,
vedlikehold- og reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester.
KL. 39: Tilgangs- og distribusjonstjenester av
elektrisitet; tilgang, transport og distribusjon av gass og
vann; varetransport langs veien; arrangering av frakt av
varer ved hjelp av jernbane, sjø- og lufttransport.
KL. 40: Frembringelse av elektrisitet; produksjon av
elektrisitet; gjenvinning av kjemikalier; foredling og
raffinering av råbrennstoffer; konvertering av biprodukter
fra kjøletårn til oppvarmingstilførsel til hus;
informasjonstjenester relatert til utvikling av elektrisitet;
informasjons- og veiledningstjenester, relatert til bruk,
tilgang og fremstilling av elektrisitet; avfallsbehandling;
vannbehandling.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet.
KL. 42: Skjerping og utforskning av naturlige fossiler og
nukleære brennstoff ressurser; avfallsdeponering;
rådgivningstjenester relatert til fremstilling av elektrisitet;
forsknings- og rådgivningstjenester relatert til de
ovennevnte tjenester.

(300) Prioritet:
GB, 2000.04.19, 2230066

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209156 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200008464 (220) Inn dato: 2000.07.19

(540)

(730) Innehaver: Innogy plc, Windmill Hill Business
Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire SN5 6PB,
England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Elektrisitet; batterioppladningsvæske i form av
elektrolytisk brennstoff; elektrolytt.
KL. 4: Gass; industrioljer og fett, smøremidler;
drivstoffer.
KL. 7: Elektriske maskiner og maskinverktøy; elektriske
kraftanlegg og utstyr; elektriske motorer.
KL. 9: Elektriske, elektroniske, vitenskapelige og optiske
apparater og instrumenter; dataprogrammer.
KL. 11: Elektriske apparater og installasjoner, alle
ovennevnte varer for belysning, varme, koking, kjøling,
tørking, ventilering eller dampgenerering.
KL. 16: Trykksaker og publikasjoner; bøker, magasiner
og tidsskrifter, alle forannevnte varer relatert til
fremstilling og bruk av elektrisitet.
KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall).
KL. 36: Finansiell virksomhet.
KL. 37: Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet,
vedlikehold- og reparasjonsvirksomhet.
KL. 38: Telekommunikasjonstjenester.
KL. 39: Tilgangs- og distribusjonstjenester av
elektrisitet; tilgang, transport og distribusjon av gass og
vann; varetransport langs veien; arrangering av frakt av
varer ved hjelp av jernbane, sjø- og lufttransport.
KL. 40: Frembringelse av elektrisitet; produksjon av
elektrisitet; gjenvinning av kjemikalier; foredling og
raffinering av råbrennstoffer; konvertering av
biprodukter fra kjøletårn til oppvarmingstilførsel til hus;
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informasjonstjenester relatert til utvikling av
elektrisitet; informasjons- og veiledningstjenester,
relatert til bruk, tilgang og fremstilling av elektrisitet;
avfallsbehandling; vannbehandling.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet.
KL. 42: Skjerping og utforskning av naturlige fossiler
og nukleære brennstoff ressurser; avfallsdeponering;
rådgivningstjenester relatert til fremstilling av elektrisitet;
forsknings- og rådgivningstjenester relatert til de
ovennevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209157 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009123 (220) Inn dato: 2000.08.07

(540)

(730) Innehaver: J.D Components Co Ltd, No. 80 Nan
Dee Lane, Shan Hsi Vill, Shou Shui Hsiang, Chang Hua
Hsien, Taiwan, CN

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Kjøretøyer inntatt i denne klasse; motoriserte og
ikke-motoriserte scootere og sparkesykler for
persontransport; deler og tilbehør for de nevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209158 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009171 (220) Inn dato: 2000.08.09

(540)

AVANADE
(730) Innehaver: Avanade Inc, 1661 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94303, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Teknisk og faglig konsulentvirksomhet
vedrørende informasjonsteknologi, nemlig rådgivning til
bedrifter vedrørende data, database og dataprogram, i
særdeleshet i relasjon til følgende applikasjoner:
Datainfrastruktur, datasenter, kombinasjon av
programvare og maskinvare, nemlig mellomvare,
dataprogramplattformer, automatisert
dataprogramverktøy for måling av topplederprestasjoner,
opprettelse av foretaksportaler på globale datanettverk,
systematisering og analyse av inn- og utdata (data
warehousing), bedriftsintelligens, kunnskapsledelse og
samarbeid, bistand og tilretteleggelse av datasystemer og
dataprogramvare for elektronisk handel samt
fremskaffelse av designdokumentasjon,
applikasjonskoder, implementeringsretningslinjer og
dataverktøysett (programvare), operasjonsprosedyrer og
treningsmateriell.

(300) Prioritet:
US, 2000.02.09, 75/914,037

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.23 - nr 30

20

(111) Reg.nr.: 209159 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009440 (220) Inn dato: 2000.08.15

(540)

(730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj
Plads 6, DK-1007 København K, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og
redigering og innføring av informasjon om finansvesen
og forretningsopplysninger i computerdatabaser,
innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og
ervervslivet, markedsanalyser.
KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet;
valutavirksomhet samt informasjon hertil, herunder
finansiell informasjonsvirksomhet om omsetning av
aksjer samt informasjon om bankvirksomhet, finansiell
virksomhet og valutavirksomhet stillet til rådighet via
verdensomspennende kommunikasjonsnettverk.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjon
via elektroniske media, overføring av beskjeder og bilder
ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via
elektroniske media.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209160 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009726 (220) Inn dato: 2000.08.18

(540)

PURVEYORS OF
COFFEE, TEA AND

SANITY
(730) Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134,
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;
demonstrasjon av varer; organisering av utstillinger for
kommersielle og markedsføringsmessige formål; bistand i
forbindelse med ledelse av detaljhandel.
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; restauranter, kaféer, kafeteriaer,
snackbarer og kaffebarer; tjenester i forbindelse med eller
assosiert med drift og franchising av restauranter og
andre etablissementer eller fasiliteter som er engasjert i
tilveiebringelse av mat og drikke.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209161 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009739 (220) Inn dato: 2000.08.18

(540)

DAXTUM
(730) Innehaver: Daxtum OY, Robert Huberin tie 2, SF-
01510 Vantaa, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter;
elektriske apparater og instrumenter; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
computere, computerprogrammer og software;
magnetiske databærere; grammofonplater; plater for
opptak; databehandlingsutstyr.
KL. 37: Installasjons- og reparasjonsvirksomhet,
reparasjon av computer-, tele- og elektriske nettverk;
computerinstallasjonsvirksomhet; vedlikehold av
computer-, tele- og elektriske nettverk.
KL. 42: Design av computer-, tele- og elektriske
nettverk; computerprogrammering; oppdatering, design
og utleie av computer software; computerbasert design;
computerrelatert rådgivning og konsultasjoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209162 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200009772 (220) Inn dato: 2000.08.21

(540)

AVENIR
(730) Innehaver: Ementor ASA, Postboks 6824 St.
Olavs plass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; software
innregistrert på media.
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; instruksjonsmateriell (unntatt apparater).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209163 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010030 (220) Inn dato: 2000.08.25

(540)

COMBISEAL T
(730) Innehaver: Smith Geotechnics AS, Akersbakken
12, 0172 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 17: Isolerende bentonitt (leire) mot fuktighet i
bygninger, tunneler og fjellkaverner (fjellhuler).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209164 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010405 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

ICE CUBE
(730) Innehaver: ICE International, Tvedtegården 2,
5004 Bergen, NO

(740,750) Fullmektig: Inger K. Grahl-Madsen, Lille
Markevei 18, 5005 Bergen

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Trådløst datasystem for en teknologi som
fjernstyrer mobiltelefoner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209165 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010437 (220) Inn dato: 2000.09.04

(540)

(730) Innehaver: Frevo Brazil Industria De Bebidas
Ltda, Avendia Jornalista Edson Règis. 733, Recife,
Pernambuco, BR

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209166 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010676 (220) Inn dato: 2000.09.08

(540)

(730) Innehaver: Avanade Inc, 701 Fifth Avenue, Suite
3500, Seattle, WA 98104, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Informasjonsteknologikonsulentvirksomhet,
nemlig bedriftsrådgivning med hensyn til deres behov i
området infrastruktur, datasentre, mellomliggende vare
og utviklingsplattformer, automatiserte verktøy for
måling av topplederprestasjoner, foretaksportaler,
datalagring, bedriftsintelligens, kunnskapsledelse og -
samarbeid, e-handel og tilveiebringelse av
utformingsdokumentasjon, applikasjonskode,
implementeringsretningslinjer og verktøysett,
operasjonsprosedyrer og undervisningsmateriell.

(300) Prioritet:
US, 2000.03.08, 75/938,626

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209167 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010697 (220) Inn dato: 2000.09.11

(540)

(730) Innehaver: Feeding Systems AS, Bontelabo 2,
5003 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Maskiner; anlegg og systemer for foring av fisk i
oppdrettsanlegg.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209168 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200010727 (220) Inn dato: 2000.09.11

(540)

KLUBBKASSA
(730) Innehaver: Entré Sport AS, Postboks 412
Sentrum, 0130 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA,
Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Oppstilling for andre av et utvalg varer og
tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se
på og kjøpe disse varene; annonse- og
reklamevirksomhet; registrering, avskriving, oppsetting
og systematisering av skriftlige meddelelser og
informasjon slik at kundene på en hensiktsmessig måte
kan se på og kjøpe disse varene.
KL. 38: Overføring av informasjon via globalt nettverk;
overføring av beskjeder og bilder via datamaskin.
KL. 41: Tjenester innenfor sportslige og kulturelle
aktiviteter.
KL. 42: EDB-programmering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209169 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011056 (220) Inn dato: 2000.09.19

(540)

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

(730) Innehaver: Europa-programmet, Postboks 6877
St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209170 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011443 (220) Inn dato: 2000.09.22

(540)

ESMAS
(730) Innehaver: Comercio Mas SA de CV, Mier y
Presado 210, Colonia del Valle, MX

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209171 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011480 (220) Inn dato: 2000.09.26

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209172 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011683 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

(730) Innehaver: Bong Ljungdahl AB, Box 516, S-291
25 Kristianstad, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Konvolutter; poser, (innpakning, konvolutter)
laget av papir eller plast for emballering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209173 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011688 (220) Inn dato: 2000.09.29

(540)

MARKUP
(730) Innehaver: MarkUp Consulting AS, Postboks
1769 Vika, 0122 Oslo, NO

(740,750) Fullmektig: Advokatfirma Torkildsen, Tennøe
& Co ANS v/Harald Christensen, Bogstadveien 27 B,
0355 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Bistand vedrørende drift eller ledelse av foretak.
KL. 42: Rådgivning og forvaltning vedrørende
merkevarer og immaterielle rettigheter.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209174 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011721 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

GOLIVE
(730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue,
San Jose, CA, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og
instrumenter; datamaskinvare og computerperiferiutstyr;
fotografiske og kinematografiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
disker for opptak og innregistrering;
kommunikasjonsinstrumenter og -apparater; printere;
digitale kopimaskiner; telefaksmaskiner; skannere;
fotokopieringsmaskiner; kalkulatorer og regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare;
programvare for webforfatning; programvare for
utarbeidelse, behandling, manipulering, redigering,
administrasjon og overføring av grafikk, illustrasjoner,
fotografier, animasjon og tekst for bruk på et lokalt eller
globalt data- eller kommunikasjonsnettverk;
dataprogrammer for utarbeidelse, design, redigering,
manipulering, behandling, aksess og publisering av sider
på et lokalt eller globalt data- eller
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for
administrasjon, vedlikehold og administrasjon av
samlinger av sider eller steder på et lokalt eller globalt
data- eller kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for
utarbeidelse og kreasjon av animasjon, lyd, grafikk,
video, presentasjoner og illustrasjoner; dataprogramvare
for bruk innen områdene desktop publishing, elektronisk
publishing, digital publishing, webpublishing, trykking,
skriving, korrektur, prøvetrykking, grafisk design,
billedbehandling og typesetting via et lokalt eller globalt
data- eller kommunikasjonsnettverk; elektroniske
publikasjoner; brukermanualer og instruksjonsbøker solgt
som en enhet med ovennevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209175 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011723 (220) Inn dato: 2000.10.02

(540)

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

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209176 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011757 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

WWW.THEEX.IT
(730) Innehaver: United Web SpA, I-31050 Ponzano
Veneto (TV), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser og
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær herunder støvler, sko og tøysko.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt bistand
ved ledelse og administrasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Forskning, design, analyse, rådgivning,
rapportering og informasjon relatert til hardware,
software, datanettverk, kommunikasjons- og
informasjonstjenester også on-line; tjenester relatert til
registrering og vedlikehold av domenenavn på internett;
konsulenttjenester relatert til bruk av internett og drift av
informasjonsteknologi og kommunikasjon;
servertilkobling for elektronisk handel, servertilkobling
for elektronisk post, tjenester relatert til elektronisk
handel; fremskaffelse av adgang til regionale og globale

kommunikasjonsnettverk for overføring av elektronisk
post; databasesystemer; design av dataprogrammer for
computere; design av web-sider og web-områder for
datanettverk, bearbeidelse og tilpasning av software;
oppdatering av datasoftware i tilknytning til
administrasjon; vitenskapelig og industriell forskning
innenfor databehandling og informasjonsteknologi;
grafisk tegning, tjenester relatert til databanker, tilgang til
databanker; utleie av computere, software og
dataprogrammer; installasjon av software; tjenester i
forbindelse med teknisk assistanse innenfor software og
systemvedlikehold av software; franchisehandel og
rådgivning av hensyn til metoder for klargjøring av
butikker, oppbygning av butikker, møbler og skilt til
butikker; informasjonstjenester tilknyttet forannevnte
tjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til hoteller
og restauranter; hotellreservering.

(300) Prioritet:
IT, 2000.05.08, TV2000C000277

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209177 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011758 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

THEEXIT
(730) Innehaver: United Web SpA, I-31050 Ponzano
Veneto (TV), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser og
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær herunder støvler, sko og tøysko.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt bistand
ved ledelse og administrasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Forskning, design, analyse, rådgivning,
rapportering og informasjon relatert til hardware,
software, datanettverk, kommunikasjons- og
informasjonstjenester også on-line; tjenester relatert til
registrering og vedlikehold av domenenavn på internett;
konsulenttjenester relatert til bruk av internett og drift av
informasjonsteknologi og kommunikasjon;
servertilkobling for elektronisk handel, servertilkobling
for elektronisk post, tjenester relatert til elektronisk
handel; fremskaffelse av adgang til regionale og globale
kommunikasjonsnettverk for overføring av elektronisk
post; databasesystemer; design av dataprogrammer for
computere; design av web-sider og web-områder for
datanettverk, bearbeidelse og tilpasning av software;
oppdatering av datasoftware i tilknytning til
administrasjon; vitenskapelig og industriell forskning
innenfor databehandling og informasjonsteknologi;
grafisk tegning, tjenester relatert til databanker, tilgang til
databanker; utleie av computere, software og
dataprogrammer; installasjon av software; tjenester i
forbindelse med teknisk assistanse innenfor software og
systemvedlikehold av software; franchisehandel og
rådgivning av hensyn til metoder for klargjøring av
butikker, oppbygning av butikker, møbler og skilt til
butikker; informasjonstjenester tilknyttet forannevnte
tjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til hoteller
og restauranter; hotellreservering.

(300) Prioritet:
IT, 2000.05.08, TV2000C000278

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209178 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011759 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

THEEX
(730) Innehaver: United Web SpA, I-31050 Ponzano
Veneto (TV), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser og
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær herunder støvler, sko og tøysko.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt bistand
ved ledelse og administrasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Forskning, design, analyse, rådgivning,
rapportering og informasjon relatert til hardware,
software, datanettverk, kommunikasjons- og
informasjonstjenester også on-line; tjenester relatert til
registrering og vedlikehold av domenenavn på internett;
konsulenttjenester relatert til bruk av internett og drift av
informasjonsteknologi og kommunikasjon;
servertilkobling for elektronisk handel, servertilkobling
for elektronisk post, tjenester relatert til elektronisk
handel; fremskaffelse av adgang til regionale og globale
kommunikasjonsnettverk for overføring av elektronisk
post; databasesystemer; design av dataprogrammer for
computere; design av web-sider og web-områder for
datanettverk, bearbeidelse og tilpasning av software;
oppdatering av datasoftware i tilknytning til
administrasjon; vitenskapelig og industriell forskning
innenfor databehandling og informasjonsteknologi;
grafisk tegning, tjenester relatert til databanker, tilgang til
databanker; utleie av computere, software og
dataprogrammer; installasjon av software; tjenester i
forbindelse med teknisk assistanse innenfor software og
systemvedlikehold av software; franchisehandel og
rådgivning av hensyn til metoder for klargjøring av
butikker, oppbygning av butikker, møbler og skilt til
butikker; informasjonstjenester tilknyttet forannevnte
tjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til hoteller
og restauranter; hotellreservering.

(300) Prioritet:
IT, 2000.05.08, TV2000C000279

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209179 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011760 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

(730) Innehaver: United Web SpA, I-31050 Ponzano
Veneto (TV), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser og
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær herunder støvler, sko og tøysko.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt bistand
ved ledelse og administrasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Forskning, design, analyse, rådgivning,
rapportering og informasjon relatert til hardware,
software, datanettverk, kommunikasjons- og
informasjonstjenester også on-line; tjenester relatert til
registrering og vedlikehold av domenenavn på internett;
konsulenttjenester relatert til bruk av internett og drift av
informasjonsteknologi og kommunikasjon;
servertilkobling for elektronisk handel, servertilkobling
for elektronisk post, tjenester relatert til elektronisk
handel; fremskaffelse av adgang til regionale og globale
kommunikasjonsnettverk for overføring av elektronisk
post; databasesystemer; design av dataprogrammer for

computere; design av web-sider og web-områder for
datanettverk, bearbeidelse og tilpasning av software;
oppdatering av datasoftware i tilknytning til
administrasjon; vitenskapelig og industriell forskning
innenfor databehandling og informasjonsteknologi;
grafisk tegning, tjenester relatert til databanker, tilgang til
databanker; utleie av computere, software og
dataprogrammer; installasjon av software; tjenester i
forbindelse med teknisk assistanse innenfor software og
systemvedlikehold av software; franchisehandel og
rådgivning av hensyn til metoder for klargjøring av
butikker, oppbygning av butikker, møbler og skilt til
butikker; informasjonstjenester tilknyttet forannevnte
tjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til hoteller
og restauranter; hotellreservering.

(300) Prioritet:
IT, 2000.06.16, TV2000C0003650

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209180 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011761 (220) Inn dato: 2000.10.03

(540)

THEEX.IT
(730) Innehaver: United Web SpA, I-31050 Ponzano
Veneto (TV), IT

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser og
tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding; fotografier;
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer;
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort;
trykktyper; klisjéer.
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
KL. 25: Klær herunder støvler, sko og tøysko.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt bistand
ved ledelse og administrasjon.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet.
KL. 42: Forskning, design, analyse, rådgivning,
rapportering og informasjon relatert til hardware,
software, datanettverk, kommunikasjons- og
informasjonstjenester også on-line; tjenester relatert til
registrering og vedlikehold av domenenavn på internett;
konsulenttjenester relatert til bruk av internett og drift av
informasjonsteknologi og kommunikasjon;
servertilkobling for elektronisk handel, servertilkobling
for elektronisk post, tjenester relatert til elektronisk
handel; fremskaffelse av adgang til regionale og globale
kommunikasjonsnettverk for overføring av elektronisk
post; databasesystemer; design av dataprogrammer for
computere; design av web-sider og web-områder for
datanettverk, bearbeidelse og tilpasning av software;
oppdatering av datasoftware i tilknytning til
administrasjon; vitenskapelig og industriell forskning
innenfor databehandling og informasjonsteknologi;
grafisk tegning, tjenester relatert til databanker, tilgang til
databanker; utleie av computere, software og
dataprogrammer; installasjon av software; tjenester i
forbindelse med teknisk assistanse innenfor software og
systemvedlikehold av software; franchisehandel og
rådgivning av hensyn til metoder for klargjøring av
butikker, oppbygning av butikker, møbler og skilt til
butikker; informasjonstjenester tilknyttet forannevnte
tjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til hoteller
og restauranter; hotellreservering.

(300) Prioritet:
IT, 2000.05.08, TV2000C000280

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209181 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011828 (220) Inn dato: 2000.10.05

(540)

(730) Innehaver: United States Postal Service, 475
L’Enfant Plaza W.SW., Washington, DC 20260-1135,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Konvolutter, brevpapir, frimerker og
emballasjemateriale.
KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, herunder
tjenester i forbindelse med direkte reklame, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og
kommunikasjonstjenester, internettbaserte tjenester,
herunder elektroniske posttjenester og -meldingstjenester
samt sending av meldinger, e-post, dokumenter og data.
KL. 39: Transport og lagringstjenester, herunder tjenester
i forbindelse med levering av pakker; posttjenester;
kurértjenester; pakking av artikler for transport;
posttjenester, herunder levering av publikasjoner,
dokumenter, pakker og gods via ulike transportformer;
levering av dokumenter, korrespondanse og meldinger
helt eller delvis ved hjelp av elektroniske media; levering
av papirkopier eller trykte versjoner av dokumenter,
korrespondanse og pakker helt eller delvis ved hjelp av
elektroniske utsendelser; levering av direktereklame;
levering av dokumenter som forutsetter
computeroversettelse; sikker elektronisk levering av
elektroniske dokumenter og meldinger; tilveiebringelse
av informasjon via  globale computernettverk innen
områdene forsendelse, spedisjon, pakning og
dokumentlevering.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209182 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200011843 (220) Inn dato: 2000.10.05

(540)

CYBERTEL
(730) Innehaver: CyberTel Inc, One Arin Park, 1715
Route 35 North, Suite 301, Middletown, NJ 00747, US

(740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Seland, Blikom
& Co DA v/ Einar Heiberg, Postboks 1938 Vika, 0125
Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Datamaskiner, databehandlingsapparater og -
innretninger og hertil hørende utstyr, databærere,
dataprogrammer, grensesnittenheter, optiske og
magnetiske databærere og datamedium, modemer,
monitorer som databehandlingsmateriell og
datamaskinvare, printere, sendeapparater og
avsenderapparater for elektroniske signaler,
skjermbildedata, tekstbehandlings-maskiner,
telefonsvarer, -sendeapparater og andre -apparater, samt
alle typer software, herunder kildekode.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209183 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200012155 (220) Inn dato: 2000.10.10

(540)

EMENTOR
(730) Innehaver: Ementor ASA, Postboks 6824 St.
Olavs plass, 0130 Oslo, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere; grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater; software
innregistrert på media.
KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding;
fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita
(ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer.
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
KL. 42:  EDB-programmering; vitenskapelig og
industriell forskning; ajourføring og vedlikehold av
dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer,
teknisk konsulentvirksomhet, nyhetsreportasjetjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209184 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200012239 (220) Inn dato: 2000.10.12

(540)

(730) Innehaver: SFN Konsult v/Stian Fjeldstad Nielsen,
Nyveien 15, 2827 Hunndalen, NO

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209185 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200012515 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Ampi AS, Ørn Industriområde, 2072
Dal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer så som paneler, listverk,
gulv og spesialprofiler, alle fremstilt av alle tresorter og
med alle typer overflatebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209186 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200012516 (220) Inn dato: 2000.10.16

(540)

(730) Innehaver: Ampi AS, Ørn Industriområde, 2072
Dal, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19: Bygningsmaterialer så som paneler, listverk,
gulv og spesialprofiler, alle fremstilt av alle tresorter og
med alle typer overflatebehandling.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209187 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013004 (220) Inn dato: 2000.10.23

(540)

SALITOS
(730) Innehaver: Miller Brands Germany GmbH,
Kasseler Maur 11, D-33098 Paderborn, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl, blandingsdrikker med øl, øl med tequila.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209188 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013037 (220) Inn dato: 2000.10.24

(540)

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209189 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013053 (220) Inn dato: 2000.10.25

(540)

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

(730) Innehaver: Bjørn Tore Furset, Munkerudveien
61A, 1165 Oslo, NO

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209190 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013089 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

THOMAS REGISTER
(730) Innehaver: Thomas Publishing Co, Five Penn
Plaza, New York, NY 10001, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: CD-Rom inneholdende et register av
industriprodukter, tjenester, firmaer og ledere og en
søkemaskin for registere.
KL. 35: Fremskaffelse av informasjon i retning av et
årlig register av industriprodukter, tjenester, firmaer og
ledere, tilgjengelig ved hjelp av et globalt
computernettverk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209191 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013090 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

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

(730) Innehaver: 24 Hour Fitness Inc, 5020 Franklin
Drive, Pleasanton, CA 94588, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer;
gymbager og ryggsekker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig
treningsdrakter, løstsittende bukser, shorts, gensere, T-
skjorter, trøyer, sportsbrystholdere, boxer shorts,
leggvarmere, sokker, hatter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; helsestudiotjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209192 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013091 (220) Inn dato: 2000.10.26

(540)

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

(730) Innehaver: 24 Hour Fitness Inc, 5020 Franklin
Drive, Pleasanton, CA 94588, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer;
gymbager og ryggsekker.
KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig
treningsdrakter, løstsittende bukser, shorts, gensere, T-
skjorter, trøyer, sportsbrystholdere, boxer shorts,
leggvarmere, sokker, hatter.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; helsestudiotjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209193 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013649 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

(730) Innehaver: Seppälä OY, c/o Stockmann OYj Abp,
Pl 220, SF-00101 Helsingfors, FI

(740,750) Fullmektig: Gram, Hambro & Garman AS,
Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209194 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013657 (220) Inn dato: 2000.11.06

(540)

SCANTALK
(730) Innehaver: Scanmar AS, Postboks 44, 3167
Åsgårdstrand, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Nautisk apparat/instrument til måling og
signalering, samt overføring og gjengivelse av bilder.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.23 - nr 30

33

(111) Reg.nr.: 209195 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013874 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

AIRRIVE
(730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, alle
relatert til behandling og kontroll av astma.

(300) Prioritet:
GB, 2000.08.31, 2244059

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209196 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013876 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

GEOPROBE
(730) Innehaver: Magic Earth LLC, Houston, TX
77042, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computerprogrammer, nemlig tredimensjonale
visualiseringsanalyseprogramvare for store
tredimensjonale datasett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209197 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013885 (220) Inn dato: 2000.11.08

(540)

IMOLA
(730) Innehaver: International Motors Ltd, West
Bromwich, West Midlands, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Computer software for elektronisk
kommunikasjon og for tilgang til online-databaser.
KL. 35: Tilveiebringelse/forsyning av reklame og
salgsfremmende informasjon samt forretnings- og
handelsinformasjon online fra en database eller på
internett.
KL. 38: Tilveiebringelse/forsyning av
telekommunikasjonstjenester for distribusjon av data og
for tilveiebringelse/forsyning av tilgang til databaser.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209198 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013890 (220) Inn dato: 2000.11.09

(540)

BETRO-LOCK
(730) Innehaver: Betro Mekanikk v/Trond Espegard,
Isdamveien 13, 3060 Svelvik, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Ekspansjonsplugg av metall.
KL. 20: Ekspansjonsplugg, ikke av metall.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209199 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013960 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

CHIROCORT
(730) Innehaver: Cortendo AB, Gruvgatan 6, S-421 30
Västra Frölunda, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; preparater til
bruk ved kontroll eller motvirkning av forstyrrelser ved
hydrokortison- (cortisol) aktivitet.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209200 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013961 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

PREMELLE LD
(730) Innehaver: American Home Products Corp, 5
Giralda Farms, Madison, NJ 07940-0874, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
(526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås
ikke enerett til teksten i merket

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Hormonelle farmasøytiske preparater for
kvinner.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209201 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200013968 (220) Inn dato: 2000.11.13

(540)

RADIUS
(730) Innehaver: WTT Inc (doing business as Radius the
Global Travel Company), Bethesda, MD 20814, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39: Informasjonstjenester i forbindelse med reiser
samt reisebyråvirksomhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.07.12, 76/086,954

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209204 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014029 (220) Inn dato: 2000.11.15

(540)

(730) Innehaver: Carglass Luxembourg SarL-Zug
Branch, Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Frontruter, vinduer, soltak, speil for kjøretøyer.
KL. 21: Glass for kjøretøyvinduer; bearbeidet og
halvbearbeidet glass (unntatt bygningsglass); glassvarer;
glass til kjøretøylykter; glassfiber i form av plater (ikke
for tekstile formål), blokker og stenger for bruk i
produksjon; ikke-elektriske instrumenter og materialer
(ikke opptatt i andre klasser) til rengjøringsformål.
KL. 37: Installasjon i kjøretøyer av frontruter, glass og
glassinnsettingsprodukter, vinduer, alarmer, lydsystemer
samt deler og tilbehør; vedlikehold og reparasjon av
kjøretøyglass; veiledning og rådgivning for alle ovenfor
nevnte tjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209206 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014055 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Cavallo-Import OY, Hämeentie 153C,
SF-00560 Helsingfors, FI

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

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

(300) Prioritet:
EM, 2000.06.19, 001713353

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209207 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014058 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12: Motorer for motorkjøretøyer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209208 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014059 (220) Inn dato: 2000.11.16

(540)

(730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP

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

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

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209209 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014270 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

(730) Innehaver: Internet Security AS, Brobekkveien
80, 0582 Oslo, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Elektronisk sikkerhetssystem for installasjon på
PC.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209210 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014285 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

DARESTEP
(730) Innehaver: Cap Gemini Ernst & Young U.S. LLC,
1114 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-
7792, US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Forretningskonsultasjoner, inkludert innen
områdene elektronisk handel-strategier, utarbeidelse av
web-steder, utvikling og implementering av web-steder
og web-vertstjenester; merke- og markedskonsulteringer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209211 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014287 (220) Inn dato: 2000.11.20

(540)

MIRENAT
(730) Innehaver: Laboratorios Miret SA, Pol. Industrial
Can Parellada, C. Géminis no.4, 08228 Les Fonts de
Terrassa, Barcelona, ES

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til konserveringsmidler og
emulgeringsmidler for næringsmidler og fôr.

(300) Prioritet:
EM, 2000.07.13, 001754498

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209212 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014715 (220) Inn dato: 2000.11.27

(540)

(730) Innehaver: Høgskolen i Stavanger, Postboks 2557
Ullandhaug, 4091 Stavanger, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35: Innsamling og systematisering av informasjon
for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver;
faglige konsultasjoner; analysetjenester, utleie av
reklameplass; statistisk informasjon; markedsstudier;
rådgivning og informasjon vedrørende forannevnte
tjenester, inkludert slike tjenester levert via direkte
datalinje, via Internett eller intranett.
KL. 36: Utleie og bestyrelse av fast eiendom;
analysetjenester; rådgivning og informasjon vedrørende
forannevnte tjenester, inkludert slike tjenester levert via
direkte datalinje, via Internett eller intranett.
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og
tekster; utlån av bøker og filmer;
eksaminasjonsvirksomhet; filmproduksjon; produksjon
av fjernsyns- og radioprogram; organisering av
konkurranser; rådgivning og informasjon vedrørende
forannevnte tjenester, inkludert slike tjenester levert via
direkte datalinje, via Internett eller intranett.
KL. 42: Forskning; analysetjenester; utleie av tilgangstid
ved bruk av databaser, herunder for datahåndtering;
dataprogrammering; utarbeidelse, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer; faglige konsultasjoner;
forvaltning av forfatterrettigheter; fotografering og
filming; kvalitetskontroll; prosjektstudier; utleie av
møterom; yrkesveiledning; rådgivning og informasjon
vedrørende forannevnte tjenester, inkludert slike tjenester
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levert via direkte datalinje, via Internett eller intranett.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209213 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014721 (220) Inn dato: 2000.11.28

(540)

LEVAXIN
(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien
852, 1371 Asker, NO

(740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma Holding AS,
Postboks 614 Skøyen, 0214 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser;
preparater til behandling av stoffskifterelaterte
sykdommer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209214 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014789 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: EDB programmer for deling, styring, visning og
endring av filer, dokumenter, elektroniske postbeskjeder
samt intern nettverks- og global
kommunikasjonsnettverkskommunikasjon;
dataprogrammer for møtevirksomhet og tidsplanlegging;
dataprogrammer for styring av individuelle kalendere og
gruppekalendere; dataprogrammer for oppgavestyring,
delegering og rapportering; dataprogrammer for
nedtegning av notater; dataprogrammer for overføring av
data til og fra databaser og fra andre dataprogrammer og
filer; adressebøker og kontaktinformasjonsprogrammer;
dataprogrammer for kreering og distribusjonslister;
telefonoppkalling og telefaksoverføringsprogrammer;
dataprogrammer for retting av typografiske og
kapitaliseringsfeil; dataprogrammer for opptelling av
avstemningsresultater; instruksjonsmanualer solgt
sammen med forannevnte varer som en enhet.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.02, 78/010,871

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209215 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014793 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

MSACONE
(730) Innehaver: Resource Software Engineering A/S,
Jens Chr. Skous Vej 9, DK-8000 Århus C, DK

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Innregistrerte computerprogrammer; innregistrerte
computerprogrammer, herunder styrings- og
overvåkingsprogrammer; kompaktdisker
(hukommelseskretsløp), kompaktdisker (lyd/bilde).
KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
kommunikasjon mellom computere og annet
telekommunikasjonsutstyr så som telefoner og
mobiltelefoner samt telefax; overføring av meddelelser og
bilde formidlet via computer, elektronisk post, telefonisk
kommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon.
KL. 42: Computerprogrammering; utvikling, design,
ajourføring og utarbeidelse av computerprogrammer;
installasjon og vedlikehold av computerprogrammer;
faglige konsultasjoner vedrørende computerprogrammer,
teknisk rådgivning vedrørende EDB-spørsmål.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209216 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014795 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Sveriges Campingvärdars Riksförbund
ek. för., Box 255, S-451 17 Uddevalla, SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Magnetiske identitetskort.
KL. 36: Betalings- og kredittkorttjenester.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209217 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014796 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

CARBINCORE
(730) Innehaver: True Temper Sports Inc, 8275
Tournament Drive, Suite 200, Memphis, TN 38125-8871,
US

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 28: Hockeykøller.

(300) Prioritet:
US, 2000.06.07, 76/065434

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209218 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014808 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

(730) Innehaver: Scandinavia Online AS, Postboks 1178
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(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;
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; tjenester i
forbindelse med registrering, avskrivning, oppsetning,
innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser
og registreringer, så vel som utnyttelse eller
sammenstilling av matematiske eller statistiske data;
tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom
distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller
internett, eller distribusjon av prøver; annonsering i
forbindelse med kommunikasjon til offentligheten,
erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media,
og angående alle slags varer og tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjon;
telekommunikasjonstjenester i det henseende å skaffe
prisinformasjon og annen informasjon om varer og
tjenester gjennom et verdensomspennende datanettverk.
KL. 42: Programmering for datamaskiner,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner;
utleie av tilgangstid til databaser, design av
datamaskiner og software, analysering av datasystemer,
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og
software, gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til
en database og til en datamaskin for manipulering av
data; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209219 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014809 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

(730) Innehaver: Scandinavia Online AS, Postboks 1178
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(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;
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; tjenester i
forbindelse med registrering, avskrivning, oppsetning,
innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser
og registreringer, så vel som utnyttelse eller
sammenstilling av matematiske eller statistiske data;
tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom
distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller
internett, eller distribusjon av prøver; annonsering i
forbindelse med kommunikasjon til offentligheten,
erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media,
og angående alle slags varer og tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjon;
telekommunikasjonstjenester i det henseende å skaffe
prisinformasjon og annen informasjon om varer og
tjenester gjennom et verdensomspennende datanettverk.
KL. 42: Programmering for datamaskiner,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie
av tilgangstid til databaser, design av datamaskiner og
software, analysering av datasystemer, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer og software,
gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til en
database og til en datamaskin for manipulering av data;
faglige konsultasjoner (ikke om forretninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209220 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014810 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

KVASIR
(730) Innehaver: Scandinavia Online AS, Postboks 1178
Sentrum, 0107 Oslo, NO

(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;
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; tjenester i
forbindelse med registrering, avskrivning, oppsetning,
innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser
og registreringer, så vel som utnyttelse eller
sammenstilling av matematiske eller statistiske data;
tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom
distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller
internett, eller distribusjon av prøver; annonsering i
forbindelse med kommunikasjon til offentligheten,
erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media,
og angående alle slags varer og tjenester.
KL. 38: Telekommunikasjon;
telekommunikasjonstjenester i det henseende å skaffe
prisinformasjon og annen informasjon om varer og
tjenester gjennom et verdensomspennende datanettverk.
KL. 42: Programmering for datamaskiner,
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie
av tilgangstid til databaser, design av datamaskiner og
software, analysering av datasystemer, ajourføring og
vedlikehold av dataprogrammer og software,
gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til en
database og til en datamaskin for manipulering av data;
faglige konsultasjoner (ikke om forretninger).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209221 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014812 (220) Inn dato: 2000.11.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 10: Medisinske innretninger i form av medisinske
katetere og anordninger for innføring i skjeden samt deler
og tilbehør for forannevnte varer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209222 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200014813 (220) Inn dato: 2000.12.01

(540)

MAKE IT TO MARKET
(730) Innehaver: Data Respons AS, Postboks 489, 1323
Høvik, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Dataprogrammer og datamaskiner.
KL. 42: Ajourføring, vedlikehold og utarbeidelse av
dataprogrammer.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.23 - nr 30

41

(111) Reg.nr.: 209223 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200015443 (220) Inn dato: 2000.12.15

(540)

(730) Innehaver: Ghazi Dhoot, 11 St. John’s Park, St.
John’s Wood, London NW8 6QP, England, GB

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap,
landbruk, hagebruk og skogbruk; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier ervervet fra
modifiserte celler og/eller cellepopulasjon og/eller
ervervet fra preparerte celler og/eller cellepopulasjon.
KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier for
modifisering av celler og/eller cellepopulasjon, og/eller
for preparering av celler og/eller cellepopulasjon; stoffer,
sammensetninger, preparater, substanser eller andre
kjemikalier inklusive biologiske kjemikalier ervervet fra
modifiserte celler og/eller cellepopulasjon og/eller
ervervet fra preparerte celler og/eller cellepopulasjon; alle
forannevnte varer for bruk på eller i forbindelse med
menneskelige celler og/eller dyreceller.
KL. 9: Vitenskapelige-, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i modifisering
av celler og/eller cellepopulasjon og/eller for bruk i
preparering av celler og/eller cellepopulasjon;
vitenskapelige-, måle-, kontroll-, analyse- og
opptaksapparater og -instrumenter for bruk i måling,
kontroll, analyse og opptak av modifiserte celler og/eller
cellepopulasjon, og/eller for bruk i måling, kontroll,
analyse og opptak av preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer til bruk på eller i
forbindelse med menneskelige celler og/eller dyreceller.
KL. 10: Apparater og instrumenter inklusive beholdere
eller utstyr for bruk i modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon, og/eller for preparering av celler og/eller
cellepopulasjon; apparater og instrumenter inklusive
beholdere eller utstyr for bruk til oppbevaring og/eller
lagring og/eller levering av modifiserte celler og/eller

cellepopulasjon, eller for bruk ved oppbevaring og/eller
lagring og/eller levering av preparerte celler og/eller
cellepopulasjon; alle forannevnte varer for bruk på eller
i forbindelse med menneskelige celler og/eller
dyreceller.
KL. 42: Medisinske undersøkelser; medisinske tjenester
i forbindelse med modifisering av celler og/eller
cellepopulasjon og/eller for preparering av celler og/eller
cellepopulasjon; medisinske tjenester i forbindelse med
fordeling av modifiserte celler og/eller modifisert
cellepopulasjon og/eller preparerte celler og/eller
preparert cellepopulasjon; medisinsk rådgivning;
medisinsk rådgivning i forbindelse med modifisering av
celler og/eller cellepopulasjon, og/eller til preparering av
celler og/eller cellepopulasjon, og/eller fordeling av
modifiserte celler og/eller modifisert cellepopulasjon og/
eller preparerte celler og/eller preparert cellepopulasjon;
alle forannevnte tjenester til bruk på eller i forbindelse
med menneskelige celler og/eller dyreceller.

(300) Prioritet:
EM, 2000.06.16, 1712165

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209224 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200015756 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: VVS-Prosjektering AS, Storgaten 2B,
1767 Halden, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Rådgivende ingeniører innenfor varme,
ventilasjon, sanitær og klimateknikk.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker 2001.07.23 - nr 30

42

(111) Reg.nr.: 209225 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200015759 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Dan Lindkjølen, Tollumløkka 14A,
3611 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hodeplagg.
KL. 28: Sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209226 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200015760 (220) Inn dato: 2000.12.21

(540)

(730) Innehaver: Dan Lindkjølen, Tollumløkka 14A,
3611 Kongsberg, NO

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25: Hodeplagg.
KL. 28: Sportsartikler.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209227 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200100584 (220) Inn dato: 2001.01.09

(540)

(730) Innehaver: Norsk Naturgjødsel AS, Ulvsberget 53,
4053 Ræge, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk
og skogbruk; nitrater; gjødningsmidler;
jordforbedringsmidler; biologiske preparater; gjødsel for
jord.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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(111) Reg.nr.: 209228 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200100587 (220) Inn dato: 2001.01.10

(540)

HANSA - LAGRET
LENGST, VERDT Å

VENTE PÅ
(730) Innehaver: Hansa Borg Bryggerier ASA, Postboks
24 Kokstad, 5863 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209229 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200100589 (220) Inn dato: 2001.01.10

(540)

CB - BRYGGET PÅ
KJÆRLIGHET OG

KILDEVANN
(730) Innehaver: Hansa Borg Bryggerier ASA, Postboks
24 Kokstad, 5863 Bergen, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer;
saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23

(111) Reg.nr.: 209230 (151) Reg.dato: 2001.06.28

(210) Søk.nr.: 200100937 (220) Inn dato: 2001.01.17

(540)

CD-MED
(730) Innehaver: CD-Med Technology AS, Postboks 79,
6069 Hareid, NO

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Audio- og videoopptak; videobånd; visuelle
produkter tilrettelagt for datamessig lagring og
overføring; CD-plater, DVD og annet digitalt
lagringsmedium; media for opptak, gjengivelse, bæring,
lagring, behandling, manipulering, overføring,
kringkasting, gjenfinning og gjengivelse av musikk, lyd,
bilder, tekst, signaler, programvare, informasjon, data og
kode; innspilt musikk og lyd, lagret tekst, bilder, signaler,
informasjon og kode, programvare, data tilveiebrakt
gjennom telekommunikasjons-nettverk, ved levering via
direktelinje og via Internet og via World Wide Web;
publikasjoner i elektronisk format.
KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater).
KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
instruksjon (opplæring).

(450) Kunngjort reg. dato: 2001.07.23
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REGISTRERTE ANSVARSMERKER

Reg.nr: 1875 Reg.dato: 2001.06.14
Inngitt: 2001.05.31

Innehaver: Lencia Schmuck GmbH & Co,
Carlonnegasse 8, A-4034 Linz, AT

Fullmektig:  Mestergull AL, Postboks 13,
1431 Ås, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23

Reg.nr: 1876 Reg.dato: 2001.06.14
Inngitt: 2001.06.11

Innehaver: Monica Kappfjell, Professorsvn. 50,
S-977 51 Luleå, SE

Fullmektig: Aina Daneborg Stenfjell, Liljevn. 6,
8680 Trofors, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23

Reg.nr: 1877 Reg.dato: 2001.06.14
Inngitt: 2001.06.11

Innehaver: Thomas Åhrén, Professorsvn. 50,
S-977 51 Luleå, SE

Fullmektig: Aina Daneborg Stenfjell, Liljevn. 6,
8680 Trofors, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23

Reg.nr: 1878 Reg.dato: 2001.06.14
Inngitt: 2001.06.08

Innehaver: Geir Sæbø, Kampens gt. 64,
4024 Stavanger, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23
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Reg.nr: 1879 Reg.dato: 2001.06.15
Inngitt: 2001.06.06

Innehaver: Rita Lyng, Dønskitoppen 10T,
1346 Gjettum, NO

Merke:

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23

Reg.nr: 1880 Reg.dato: 2001.06.27
Inngitt: 2001.06.08

Innehaver: Odd Kristian Flakstad, Gamle
Kongevei 60, 3160 Stokke

Merke: O.K.F.

Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer

Kgj.reg.: 2001.07.23



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.07.23 - nr 30

46

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.: R444410
(151) Int. reg. dato: 1999.04.05
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.03.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-
45472 Mülheim/Ruhr, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Peat for spreading; chemical products used in
industry, photography, agriculture, horticulture and
forestry (included in class 1), namely inorganic chemistry
products, solvents, organic chemicals, intermediate
products and raw materials for chemical syntheses,
products for the industries producing dyestuffs, gum,
rubber, adhesive substances, plastic materials,
polyurethane, foamed materials, lubricants, and for other
industries, in particular agents for preventing
sedimentation and precipitation, swelling agents, fire-
retardant agents, flocculating agents, organic and
inorganic loads and fillers, adhesion-enhancing agents,
plasticizers, in particular adipates, chloroparaffin,
chlorophosphates, molecular sieves (synthetic zeolites)
for extreme dehydration and purification of gases and
liquids, silanes, in particular peroxide silanes and vinyl as
adhesive agents for plastic materials reinforced with glass
fibers, raw materials for the industries producing
pharmaceuticals (for veterinary and human use),
cosmetics, foodstuffs, luxury foods and animal feed, in
particular agar-agar, fructose, glycerol, potassium
permanganate, sorbitol, tartaric acid, retention agents,
desiccants, flocculating agents, anti-resin agents,
complex-forming agents and additives for burning oils,
namely agents used for improving combustion, as well as
fuel conditioners; preserving agents for the paper-making
industry; synthetic resins (in particular alkyd resins),
synthetic resins and raw plastic materials (in the form of
powders, liquids and pastes); fertilizers (natural and
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synthetic), in particular peat, namely fertilizing peat as an
additive or aggregate for soil improvement; hardening
agents; size for industrial use; salt for road surfaces; lime
chloride; chemical building materials, care products for
automobile use, namely anti-freeze agents and de-icing
agents.
KL. 2:  Dyestuffs, varnishes and lacquers; anti-corrosive
products for protecting vehicle body undersides and
cavities; anti-corrosive preparations, preserving agents
for wood; coloring agents; industrial chemicals, namely
color granulates.
KL. 3:  Cleaning, polishing, grease removing and
grinding agents, cleaning products for automobile use,
namely detergents; cleaning agents for felt, abrasive
materials.
KL. 4:  Industrial oils and greases, lubricating
substances, lubricants, lubricants; liquefied fuels, in
particular burning oils, liquefied gas as well as liquid fuel
for engines and motors; Diesel oils, burning oils, gaseous
fuels, liquefied gaseous fuels, for motors and engines;
products for igniting, namely products such as wax or
wood used for igniting liquid and solid fuel; solid fuel, in
particular coal and lignite products, including their
derivatives; oil-absorbing products.
KL. 5:  Disinfectants; parasiticides for weed and vermin
control, in particular fungicides; products for plant
protection; raw materials for the industries producing
pharmaceuticals (for veterinary and human use),
cosmetics, foodstuffs, luxury foods and animal feed, in
particular vitamins, agents for controlling mucilage and
mucus.
KL. 6:  Common metals and their alloys, unwrought or
semi-wrought, in particular merchant steel, steel form
sections, wide flanged I-beams, concrete reinforcements,
reinforced concrete mesh, universal plates and semi-
finished products, superstructure equipment, namely rails,
cross arms and fixing means for railways; scrap iron;
laminated and cast iron pieces, in particular packing iron
and mesh, thick and medium tear-shaped metal sheets,
with grooves and reliefs, thin metal sheets, galvanized
metal sheets lined with lead, cast iron and forged pieces,
cold mill cylinders; wires and cables (not for electrical
use), in particular wire rods and metallic pegs; ironware
for use in locksmithing, in particular flanges, elbow
fittings, fittings, rotating connections, namely bearings
for transporting hot, liquid or gaseous substances; steel
battery tanks; metallic structural members, namely
installations for entrance doors and window elements;
windows, front and interior doors of metal; metal
mounting means for advertising and informative media,
namely boards, image columns, as well as boards for
photographs; pegs of metal; fixing means of metal for
tubes; tubes of metal; nails and screws of metal; ironware
and products of wire; ores; transportation containers of
metal; sanitary installation equipment, namely pipes,
flexible metal pipes, rings, sleeves; automotive
accessories, namely adhesive metal plates, adhesive metal
labels, decorative metal tapes; floating booms for
preventing the expansion of oil spills on water surfaces.
KL. 7:  Industrial plastics as finished products for use in
technical applications, in particular work pieces namely
pushers for shuttles for textile machines, bearings;
machines, namely machines for the plastics industry, such
as single-screw or twin-screw extruders; injection-
molding machines, hydraulic presses, special machines

for injection molding for pieces with inserts, vacuum
molding machines, screen changing devices for extrusion
installations, water and air cooling equipment for
industrial use, semi-automated and totally automated
machines for producing sleeves for pipes for fluids made
of rigid PVC; mills; granulators, handling devices;
automatic welders for sachets and bags; flexographic
printing machines as well as machine installations for
making tubes, shaped sections, slabs, monofilaments of
flat sheets and of blown sheets, multifilaments, endless
filaments and cut yarns as well as woven ribbons for the
textile and carpet industry; pelletizing and reconditioning
plants; agricultural machines for cultivating the soil;
machine tools; pumps (included in class 7); suction
apparatus; construction machines, namely circular saws,
concrete mixers, trueing and cutting apparatus; clippers;
spraying machines for pest control; automatically
controlled irrigation installations; elements and parts of
the aforementioned machines; industrial installations and
production lines, namely serial machines and equipment
for manufacturing processes of all kinds; oil separators;
automobile parts, namely spark plugs.
KL. 8:  Hand tools and instruments, in particular hand
tools of steel, namely hammers, screwdrivers, wrenches,
saws and pliers; planes and trueing apparatus; implements
for gardening, namely mowers for lawns (hand tools),
spades, shovels, weeding forks, rakes as well as shears.
KL. 9:  Automotive accessories, namely antennas,
helmets; electrotechnical measuring and testing apparatus
and instruments for workshops for the repair of
automobiles and automotive electrical systems and for
artisanal power companies; measuring, regulating and
testing apparatus for liquids, solids and gases for the
chemical, petroleum and power generating industries;
armatures; batteries; fire-fighting apparatus; electric
wiring material, namely electrical switches, plugs,
connectors as well as cables; industrial plastics as
finished products for use in technical applications, in
particular work pieces, namely bridges or protective
housings for electrotechnical apparatus, screw
connectors.
KL. 11:  Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply appliances
and sanitary installations; heating radiators, heating
apparatus, electrothermal apparatus; headlamps and
incandescent lamps for automobiles.
KL. 12:  Automobile seat covers; new and retreaded tires
for passenger vehicles, light trucks, low-bed trucks,
farming tractors, carts and handling carts for farming,
carts for use in industry and for multiple uses, automobile
parts, namely windshield wiper scrapers, exhaust
mufflers, shock absorbers, brake pads, V-belts, rims;
automotive accessories, namely seat head rests, safety
belts, child car seats and belts, towing cables, gearshift
lever, trinket box to be fixed on the gear shaft runner,
luggage racks for the roof and other luggage racks.
KL. 17:  Industrial plastics as finished products for use in
technical applications, in particular work pieces namely
tubes, pipe sleeves; articles of rubber or of rubber
substitutes included in class 17, in particular articles of
gum for industrial use, namely flexible tubes for pumps,
conveyor belts and belts for joint packings; plastic
materials (semi-products) as blanks used for making
pieces for industrial use (included in class 17); sheets,
slabs and rods of plastic materials (semi-products);
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joining, packing and insulating materials; plastic
fastening means for tubes; joints, as well as materials
used for sound and thermal insulation, for insulation, for
caulking and for protecting foundation walls (included in
class 17); flexible tubes and hoses (not of metal) for
household use and for horticulture, in particular watering
hoses, flexible tubes and hoses for waste water disposal.
KL. 18:  Skins and furs, suitcases and attaché cases.
KL. 19:  Building elements of plastic materials, namely
plastic building components, namely exterior door
installations, parts for windows, saucer domes, as well as
soundproofing partitions; construction materials, in
particular aggregates, binders, premixed concrete and
mortar, building materials for walls, building materials
for piping systems and for water drainage, road-building
materials, building materials for open cast installations,
coating, priming supports, construction material laid dry,
equipment for coverings, façades, wood, interior
decorating equipment, wall and floor tiles, split tiles (all
the aforementioned articles included in class 19); natural
and artificial stones; cement; lime, namely lime for
masonry and lime putties; mortar, plaster and gravel;
sandstone tubes or cement; road-building materials,
asphalt, tar and bitumen; chimneys; prefabricated
elements for the construction of buildings; mine timber;
French doors, exterior and interior doors of wood and
plastic material; staircases; construction elements of
wood, namely exterior door installations, window
elements and staircase installations; wall linings of wood,
ceramic materials as well as plastic materials; flooring of
ceramic materials and also of wood; sawn timber; floating
booms for preventing the expansion of oil spills on water
surfaces; formwork equipment of wood.
KL. 20:  Furniture, mirrors; articles of wood, cork, cane,
rush, wicker screening or of plastic material, namely
cross pieces, plates, pallets, panels, shaped boards,
plywood, bins, crates (all the aforementioned articles
included in class 20); plastic battery tanks; pegs of wood;
transport containers made of wood or plastics; pegs of
plastic material.
KL. 21:  Small household appliances and cooking
implements as well as portable receptacles for household
use and for cooking; apparatus and instruments for
cleaning; glassware, china ware and pottery included in
class 21.
KL. 22:  Ropes, strings, tarpaulins, wood wool; tie wires.
KL. 23:  Yarns and threads.
KL. 24:  Textile articles, namely terry cloths, hand
towels of terry cloth, tapestry fabrics, table and bed linen;
textile coverings for walls.
KL. 25:  Clothing articles, including boots, shoes and
indoor shoes, in particular safety and work clothing.
KL. 27:  Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum;
flooring of plastic and textile materials; tapestries (not of
cloth); fitted carpets; rubber carpets and rugs for
automobiles.
KL. 28:  Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing).
KL. 31:  Sowing seeds, fodder materials.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 586907
(151) Int. reg. dato: 1992.06.12
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.21

(540)

DARPHIN
(730) Innehaver: SA Darphin, 356, rue St. Honoré, F-
75001 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
baby food; plasters, dressing materials; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; vermin
destroying preparations; fungicides, herbicides.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 632457
(151) Int. reg. dato: 1995.03.17
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.15

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Mini Motor SrL, 5, via Fermi, I-42011
Bagnolo in Piano, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Small electric motors other than for land
vehicles; electronically controlled variable-speed motors
and small electrical motor reducers for moving slatted
blinds and jalousies or roller blinds.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 664282
(151) Int. reg. dato: 1996.10.08
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.23

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Eglo Leuchten GmbH, 22, Heiligkreuz,
A-6130 Pill, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Lighting installations.

Gazette nr.: 16/00

(111) Int. reg. nr.: 676615
(151) Int. reg. dato: 1997.04.18
(891) Ytterligere utpekt dato: 2000.06.20

(540)

(730) Innehaver: Tecnotest SrL, 8, Via Provinciale, I-
43038 Sala Baganza - Parma, IT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electronic and diagnostic apparatus for vehicles,
testing apparatus (not for medical purposes) namely
battery tester, opacimeter, apparatus for adjusting
headlights, brake tester and test stand for suspension
systems, apparatus for gas analysis, diagnostic tools for
the electronic distributors of vehicles.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 700312
(151) Int. reg. dato: 1998.05.14
(891) Ytterligere utpekt dato: 1998.11.20

(540)

WEST
(730) Innehaver: Reemark Gesellschaft für
Markenkooperation mbH, 49, Parkstrasse, D-22605
Hamburg, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.
KL. 3: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; teeth
filling material and dental impression materials;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
KL. 6: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal, included in this class; iron ores.
KL. 7: Machines (included in this class) and machine
tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except
for land vehicles); agricultural implements (included in
this class); incubators for eggs.
KL. 8: Hand tools and implements (hand operated)
included in this class; cutlery; side arms; razors.
KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric (included
in this class), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus (included in this class)
and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and
images; magnetic data carriers, phonograph records,
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers, fire-
extinguishing apparatus.
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KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
KL. 13: Firearms; ammunition and ballistic weapons;
explosives; fireworks.
KL. 15: Musical instruments.
KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printers’ type; printing blocks.
KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes (not of
metal).
KL. 18: Leather and imitations of leather and goods
made of these materials (included in this class), especially
handbags, backpacks, small articles of leather, trunks and
travelling bags, bags made of textile and/or plastic
materials, umbrellas, parasols and walking sticks, belts
(included in this class), animal skins, hides; whips,
harness and saddlery.
KL. 19: Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes (included in this class)
for all these materials, or of plastics.
KL. 21: Household or kitchen implements (included in
this class) and containers (not or precious metal or coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).
KL. 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except or rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.
KL. 23: Yarns and threads, for textile use.
KL. 24: Textiles and textile goods (included in this
class); bed and table covers.
KL. 25: Clothing, including sportswear, footwear,
headgear, scarfs, cravats, stockings, braces.
KL. 26: Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, clasps for clothing and belts, hooks and eyes,
hair trinkets, hair slides and shoe clips; pins and needles;
artificial flowers.
KL. 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).
KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas

trees.
KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices, edible ices, fruit sauces.
KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.
KL. 35: Advertising, business management; business
administration; office functions.
KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 37: Building construction; repair (included in this
class); installation services.
KL. 38: Telecommunications.
KL. 39: Transport and storing; travel arrangement and
travel agencies.
KL. 40: Treatment of materials.
KL. 41: Education and entertainment, especially
organization and realization of festivals, festivities and
music events.

Gazette nr.: 3/99
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(111) Int. reg. nr.: 702995
(151) Int. reg. dato: 1998.10.21

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and 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: Collection and provision of data.
KL. 38: Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 41: Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42: Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 24/98

(300) Prioritet:
DE, 1998.04.25, 398 30 023

(111) Int. reg. nr.: 714809
(151) Int. reg. dato: 1999.01.21

(540)

THE DIAMOND
STANDARD

(730) Innehaver: Karl Storz GmbH & Co KG, 8,
Mittelstrasse, D-78532 Tuttlingen, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; chemical preparations for
diagnostic purposes; cleaning, sterilizing and preservative
material and agents for medical apparatus and
instruments.
KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopedic articles; suture
materials; test and check installations and safe keeping
and transport receptacles for aforesaid apparatus and
instrument; suction and rinsing apparatus for medical
applications; high frequency apparatus and instruments;
ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications, ultrasonic generators; high-frequency
voltage generators for surgical applications.
KL. 11: Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for
medical applications.
KL. 16: Printed matter, bookbinding material;
instructional and teaching material (except apparatus);
brochures; catalogues; photographs.
KL. 17: Flexible pipes, not of metal (for medical use).
KL. 35: Advertising; consultation services in connection
with advertising.
KL. 41: Publishing and editing printed matter, also in the
form of electronic media; education and teaching,
providing of training.

Gazette nr.: 14/99

(300) Prioritet:
DE, 1998.07.24, 398 41 762
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(111) Int. reg. nr.: 718585
(151) Int. reg. dato: 1999.06.30

(540)

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

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (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 mechanism for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastics; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business affairs; collection and
provision of data.
KL. 36:  Financial 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. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operations
of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.01.13, 399 01 421.7/38

(111) Int. reg. nr.: 724549
(151) Int. reg. dato: 1999.06.21

(540)

(730) Innehaver: Wavetek Wandel Goltermann Inc, P.O.
Box 13585, Research Triangle Park, NC 27709-3585, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 41:  Education, in particular training, training by
correspondence or multimedia, publication of text
material (excluding advertising material), organization
and management of conferences, congresses and
symposia, organization and management of training
courses, seminars, colloquia, education and training
including demonstrations and practice.
KL. 42: Calculations; licensing, exploitation and
administration of industrial property rights and
copyrights.

Gazette nr.: 25/99

(300) Prioritet:
DE, 1999.04.22, 399 23 226.5/09

(111) Int. reg. nr.: 725768
(151) Int. reg. dato: 1999.06.19

(540)

EXAL
(730) Innehaver: Süd-Chemie AG, 6 Lenbachplatz, D-
80333 München, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1: Materials for binding foundry sand and for
binding core sand, bentonite (binding clay), materials for
binding foundry sand and binding core sand, mass of
pastes and slurries of coatings for sand molds and pig
irons, and for permanent metallic cores and molds (chill
castings), auxiliary agents used in foundry, particularly
cavity-forming materials for brilliant carbon and mixes of
cavity-forming materials for brilliant carbon and
bentonite; molding sands, adhesive sands for foundry
use.

Gazette nr.: 2/00

(300) Prioritet:
DE, 1998.12.24, 398 74 396.7/01
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(111) Int. reg. nr.: 726701
(151) Int. reg. dato: 1999.12.13

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Heinz R. Fitterer, 84-85, Untere
Marktstrasse, A-3492 Etsdorf, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture.
KL. 3:  Ecological bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations; soaps, perfumery,
cosmetic products.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels made
of organic matter.
KL. 5:  Disinfectants; fungicides, herbicides.
KL. 17:  Packing, stopping and insulating materials made
of recycled materials.

Gazette nr.: 3/00

(300) Prioritet:
AT, 1999.06.16, AM 3557/99

(111) Int. reg. nr.: 728860
(151) Int. reg. dato: 2000.01.25

(540)

ORANGE DREAM
(730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
foaming bath products, cosmetic products for the bath
and shower, skin creams in liquid and solid form,
deodorants for personal use, chemical hair care and hair
treatment preparations, non-medicinal dentifrices and
dental rinses.

Gazette nr.: 6/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.10, 399 70 303.9/03

(111) Int. reg. nr.: 729987
(151) Int. reg. dato: 2000.03.17

(540)

(730) Innehaver: Curtis Fine Papers Ltd, Guardbridge,
St. Andrews Fife, KY 16 0UU, Skottland, GB

(740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, board, stationery and envelopes.

Gazette nr.: 7/00

(111) Int. reg. nr.: 731304
(151) Int. reg. dato: 1999.12.01

(540)

LIFTLOC
(730) Innehaver: Inventio AG, Seestrasse 55, CH-6052
Hergiswil, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Lifts; lift mechanisms.
KL. 9:  Control devices for lifts, appliances for data
control and controls for lifts, computer programs held on
data media (software) for lifts (included in this class); all
the above goods for operating lifts.
KL. 42:  Building security.

Gazette nr.: 9/00
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(111) Int. reg. nr.: 731441
(151) Int. reg. dato: 2000.02.15

(540)

(730) Innehaver: AB R. Barlach, S-113 46 Stockholm,
SE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, except fungicides, herbicides, insecticides, and
parasiticides; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing chemical
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
KL. 2:  Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
KL. 4:  Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
KL. 5:  Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
KL. 16:  Wrapping paper; bags of paper or plastics;
plastic film for wrapping; adhesives for stationery and
household purposes; modelling paste, paint brushes,
canvas for painting, paint boxes (articles for use in
school); instructional and teaching material (except
apparatus).
KL. 17:  Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica (raw
or partly processed); plastic substances, semi-processed;
packing materials of rubber or plastics; packing, stopping
and insulating materials; draught excluder strips of plastic
or rubber; flexible pipes, not of metal.
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes, namely chamois
leather, cloths and rags for polishing and cleaning,

buckets; dust bins; gloves for household purposes; plate
racks; shoe tree, shoe horns; beauty boxes, toilet cases;
baby baths (portable); soap boxes; glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

Gazette nr.: 9/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.09.21, 99-06670

(111) Int. reg. nr.: 732617
(151) Int. reg. dato: 2000.04.11

(540)

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

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

Gazette nr.: 10/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.10, 399 78 407.1/09



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.07.23 - nr 30

55

(111) Int. reg. nr.: 734636
(151) Int. reg. dato: 2000.04.07

(540)

SONY STYLE
(730) Innehaver: Sony Overseas SA, Rütistrasse 12,
CH-8952 Schlieren, CH

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Chains and rings for keys, money clips and other
personal accessories made of metal included in this class.
KL. 9:  Television apparatus; video cameras; document
cameras; playback and/or recording units for videotape;
players and/or recorders for videodisks; playback and/or
recording units for audiotape; players and/or recorders for
audio disks; loudspeakers; headphones; earphones;
microphones; radios; unrecorded or pre-recorded tapes or
discs for video, audio and/or computerized data signals;
telephones; personal computers; reading devices for
computer games; computer software for computer
games; receivers, transmitters and aerials for
programmes broadcast via satellite.
KL. 14:  Cases and caskets included in this class; wall
clocks, pendulum clocks and watches and their
accessories included in this class.
KL. 16:  Cards, including postcards.
KL. 18:  Bags included in this class; card-holders;
wallets; purses; key cases; umbrellas.
KL. 20:  Furniture; cushions.
KL. 21:  Crockery.
KL. 24:  Hand-towels and handkerchiefs.
KL. 25:  Clothes, footwear and headwear.
KL. 28:  Toys; dolls; sports’ articles included in this
class.
KL. 34:  Cigars, tobacco and smokers’ articles.
KL. 35:  Retail services of various goods, in store or by
electronic means (e-commerce), particularly services
consisting of regrouping for a third party diverse goods to
enable the consumer to view them or to become
familiarized with and to buy them in comfort (transport
not included), in store or by electronic means (e-
commerce).

Gazette nr.: 12/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.19, 471615

(111) Int. reg. nr.: 734734
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

(730) Innehaver: Fabrica de Vinuri si Coniacuri din
Tiraspol «Kvint», str. Lenin nr 38, 278000 Tiraspol, MD

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers).

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 734763
(151) Int. reg. dato: 2000.05.09

(540)

(730) Innehaver: Samnaun-Tourismus, CH-7563
Samnaun-Dorf, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Travel arrangement.
KL. 41:  Sporting and cultural activities, organization of
seminars and colloquiums for cultural purposes.
KL. 42:  Temporary accommodation, health and beauty
care.

Gazette nr.: 13/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.11.23, 472107
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(111) Int. reg. nr.: 735478
(151) Int. reg. dato: 2000.05.23

(540)

(730) Innehaver: A/S Unifit, Hørkær 34, DK-2730
Herlev, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Spectacle optics, spectacle cases, anti-glare
glasses, spectacle frames and spectacle glasses.
KL. 14:  Jewellery, pendants, watches, cuff links, tie
pins, cigarette cases of precious metals, cigarette boxes
of precious metals, cigarette holders of precious metals,
cigar cases of precious metals, cigar boxes of precious
metals, cigar holders of precious metals, flasks of
precious metals.
KL. 16:  Writing utensils including pens, playing cards.
KL. 18:  Leather and leather imitations, goods made of
leather and leather imitations, umbrellas, purses, suitcases
and travelling bags, parasols, walking sticks and belts.
KL. 25:  Clothing, footwear and headgear.
KL. 28:  Games, toys and sports utensils.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735609
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08

(540)

OWL OCEAN WORLD
LINES

(730) Innehaver: OWL Ocean World Lines Europe
GmbH, Klopstockstrasse 1, D-22765 Hamburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport of people and goods with vehicles,
railway, ships and aircraft; loading and unloading of
ships; salvage of ships and of goods transported by ships;
storage of goods or furniture; transport of money and of
valuables; managing and coordination of traffic services;
renting of aircraft; renting of vehicles; renting of ships;
packaging of goods.

Gazette nr.: 13/00

(111) Int. reg. nr.: 735948
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

(591) Merket er i farger

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30:  Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery products, sweet products;
sweets; sugar; chewing gum; bakery products, pastry
articles, biscuits; cakes, waffles, grain preparations and
products, food products included in this class for the
preparation of desserts and puddings; edible ices and
products for making edible ices; glazed confectionery.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
CH, 1999.12.30, 473210
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(111) Int. reg. nr.: 735959
(151) Int. reg. dato: 2000.01.21

(540)

MEREX
(730) Innehaver: Merex Ltd, 7, Devonshire Square
Cutlers Gardens, London EC2M 4YH, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 19:  Non-metallic building materials: plastic mesh,
film, sheets, fabrics and composites thereof, for building
applications, including geotechnical, soil reinforcement
and soil stabilisation, landfill, erosion control, marine,
mining, asphalt, roads, concrete, fencing and foundation
applications; non-metallic construction materials;
mattresses, tubes, marine and non-marine cells,
containers made of the same filled with incoherent
materials, for construction applications in general
including geotechnical, landfill, erosion control, marine,
mining asphalt, roads, concrete, fencing and foundation
applications; blocks of concrete, panels of concrete,
retaining walls not of steel, earth retention systems,
namely reinforced slopes and slope facings not of steel.
KL. 22:  Plastic meshes and fabrics woven, knit, coated,
extruded, either stretched or not used alone or in
combination with other materials or products, for use in
packaging, sport, fencing, construction, civil engineering,
geotechnics, agriculture, aquaculture, gardening, do-it-
yourself, breeding, landfill, furniture, mining, carpeting,
seating, lining, support, confinement, mattresses,
clothing, soil reinforcement, soil stabilisation and erosion
control, drainage, filtration, separation.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
GB, 1999.10.12, 2.211.238

(111) Int. reg. nr.: 735961
(151) Int. reg. dato: 2000.03.22

(540)

HIGHLIFE
(730) Innehaver: Thinggard-Holding, Aalborg ApS,
John. F. Kennedys Plads 1, DK-9000 Aalborg, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 39:  Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
KL. 41:  Education; providing of training; sporting and
cultural activities.
KL. 42:  Providing of food and drinks; temporary
accommodation.

Gazette nr.: 14/00

(111) Int. reg. nr.: 736010
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Cosmetic and make-up products.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.18, 3.001.917

(111) Int. reg. nr.: 736022
(151) Int. reg. dato: 2000.06.01

(540)

(730) Innehaver: Manuel Camacho Mesas, Carretera del
Medio 45, 08907 Hospitalet del Llobregat (Barcelona),
ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetic products, hair lotions; dentifrices.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
ES, 1999.12.24, 2.279.479
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(111) Int. reg. nr.: 736023
(151) Int. reg. dato: 2000.06.22

(540)

TRUCKPLUS
(730) Innehaver: Truck Plus SA, 70, rue Maurice
Flandin, F-69003 Lyon, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles.
KL. 37:  Maintenance and technical assistance services.
KL. 39:  Vehicle rental services.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.22, 99 831 607

(111) Int. reg. nr.: 736090
(151) Int. reg. dato: 2000.04.28

(540)

PRO ACTIV
(730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Dietetic preparations and food supplements for
medical use.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.24, 663008

(111) Int. reg. nr.: 736346
(151) Int. reg. dato: 2000.04.05

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Fair Forsikring A/S, Fredericiagade 16,
DK-1310 København K, DK

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 36:  Insurance.
KL. 37:  Vehicle repair.
KL. 39:  Vehicle towing.

Gazette nr.: 14/00
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(111) Int. reg. nr.: 736347
(151) Int. reg. dato: 2000.04.11

(540)

SITRAFFIC
(730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-
80333 München, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical
measuring, signalling, counting, recording, monitoring,
open and closed-loop control and switching devices;
electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data, parts pertaining to the
aforementioned apparatus, devices and instruments;
electronic modular assemblies; data processing programs.
KL. 37:  Fitting, corrective maintenance and preventive
maintenance of technical systems and components;
installation works, repairs, maintenance services for
technical systems.
KL. 42:  Engineering services; concept design, planning
and project design of technical systems; development and
generation of data processing programs.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.13, 399 63 741.9/37

(111) Int. reg. nr.: 736349
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 14/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.05, 399 69 350.5/38
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(111) Int. reg. nr.: 737036
(151) Int. reg. dato: 2000.04.18

(540)

(730) Innehaver: I.H.C. Holland NV, 6, Smitweg, NL-
2961 AW Kinderdijk, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.

Gazette nr.: 15/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.10.20, 656127

(111) Int. reg. nr.: 737459
(151) Int. reg. dato: 2000.07.12

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Pechiney Rhenalu (SA), 7, Place du
Chancelier Adenauer, F-75116 Paris, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Sheets and strips of aluminium and aluminium
alloy (including anodized and/or coated sheets and
strips); building materials of metal.
KL. 40:  Treatment of materials; cutting, machining,
anodic oxidation, lacquering, other surface treatments.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.01.14, 00 3 001 497



NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer 2001.07.23 - nr 30

61

(111) Int. reg. nr.: 737466
(151) Int. reg. dato: 2000.05.08

(540)

NOTV
(730) Innehaver: Nieuw Amsterdam IT Groep (NAIT)
NV, West Indisch Huis, 93C, Herenmarkt, NL-1013 EC
Amsterdam, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Publicity and sales promotion relating to goods
and services, offered and ordered by telecommunication
or the electronic way; providing information about
commercial business and commercial information via the
global computer network; providing of advertising
possibilities; bringing together on the Internet, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; business intermediary and advisory services in the
field of selling products and rendering services;
administrative services in the framework of acceptance
and handling of orders; administrative services in the
framework of order handling and order booking also by
means of the global computer network.
KL. 41:  Entertainment services; providing information
about music and entertainment in music programmes and
television programmes; providing information about
movies and videos and producing movies and videos;
issuance of publications, also in electronic form.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.11.08, 663045

(111) Int. reg. nr.: 737473
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

COMPOSOL
(730) Innehaver: NPBI International BV, 41, Runde ZZ,
NL-7881 HM Emmer Compascuum, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Substances, including fluids, for collecting and
conserving blood and blood components.
KL. 10:  Flexible plastic containers and blood bags for
conserving blood components; plasmapheresis and
transfer bags provided with filters or not, for taking,
processing and collecting blood and blood components;
blood and plasma filters; hoses and other accessories for
the aforesaid goods, not included in other classes.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.28, 663024

(111) Int. reg. nr.: 737482
(151) Int. reg. dato: 2000.05.29

(540)

(730) Innehaver: Philippe Starck, 27, rue Pierre Poli, F-
92130 Issy Les Moulineaux, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 21:  Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith),
glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes, namely boxes of glass, candlesticks not of
precious metal, figurines of porcelain or glass; vases, not
of precious metal; tableware not of precious metal,
glasses (receptacles); flasks, not of precious metal.
KL. 24:  Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, namely household linen, table linen.
KL. 25:  Clothing, headgear.
KL. 29:  Meat, fish, poultry; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.
KL. 30:  Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flours and
preparations prepared from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey; salt; mustard, vinegar,
sauces (condiments); spices.
KL. 32:  Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices.
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers).
KL. 42:  Restaurant services (food services); catering
services, bars.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 1999.12.03, 99 828 619
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(111) Int. reg. nr.: 737494
(151) Int. reg. dato: 2000.06.21

(540)

SENSWELL
(730) Innehaver: Textiles Well, Usine de l´Elze, F-
30120 Le Vigan, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 25:  Clothes (clothing), underclothes, stockings,
tights, knee-high stockings, ankle socks, lingerie and
finehosiery.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.10, 00 300 6734

(111) Int. reg. nr.: 737745
(151) Int. reg. dato: 2000.04.20

(540)

T-EUROPE
(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); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business affairs; 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
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.10.22, 399 66 300.2/38
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(111) Int. reg. nr.: 737755
(151) Int. reg. dato: 2000.06.29

(540)

SMARTABS
(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes;
softening agents for water; crust preventing and crust
solving agents for use in tubes and apparatuses,
decalcifying agents.
KL. 3:  Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
woods, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and
textiles.
KL. 21:  Sponges, cleaning items.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.11, 300 18 782.2/03

(111) Int. reg. nr.: 737756
(151) Int. reg. dato: 2000.06.16

(540)

CM4ALL
(730) Innehaver: Content Management AG, Im
Mediapark 5, D-50670 Köln, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing machines and computers.
KL. 35:  Consulting in the fields of company
management and company organization, particularly
consulting within the scope of setting up, designing and
updating the presence of companies in the Internet, as
well as integrating Internet technologies into the various
company processes.
KL. 42:  Creation of programs for data processing,
particularly programs for setting up, designing and
modifying websites, and providing such programs via the
Internet (content and website management services).

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.01, 300 06 995.2/42

(111) Int. reg. nr.: 737761
(151) Int. reg. dato: 2000.06.19

(540)

EURO D’OR
(730) Innehaver: Euro Ei Produkten BV, 19, Fuik, NL-
5423 VT Handel, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 29:  Eggs and egg products.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.24, 663041

(111) Int. reg. nr.: 737784
(151) Int. reg. dato: 2000.06.26

(540)

(730) Innehaver: Skoda Auto a.s., Tr. Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Land vehicles and their parts included in this
class, accessories for land vehicles included in this class,
particularly trailer hitches for vehicles, spoilers,
automobile wheel rims, tilting roofs, luggage racks fitted
to the bonnet, spare parts for the above goods included in
this class; engines for land vehicles.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
CZ, 1999.12.27, 150403
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(111) Int. reg. nr.: 737798
(151) Int. reg. dato: 2000.05.05

(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 mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); stationery (except
furniture).
KL. 35:  Advertising and business management,
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
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. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.11.05, 399 69 364.5/38

(111) Int. reg. nr.: 738190
(151) Int. reg. dato: 2000.06.05

(540)

NIOX
(730) Innehaver: Aerocrine AB, Smidesvägen 10-12, S-
171 41 Solna, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Mouthwashes for medical purposes.
KL. 10:  Medical apparatus for sampling of gases in
human organs and for control of pulmonary function;
flow regulators for exhalation control; containers for
storage of exhalation tests; respiratory filters and nozzles
for use in sampling of exhalation; containers for sampling
and storage of gas tests, for medical purposes.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.12.09, 99-09082

(111) Int. reg. nr.: 738194
(151) Int. reg. dato: 2000.05.16

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Hans Wilms GmbH & Co, Erftstrasse
34, D-41238 Mönchengladbach, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Cleaning apparatus utilizing steam jets and high
pressure cleaning apparatus, in particular cleaning
apparatus for the building industry, the machine building
industry and the electrical industry, for agriculture, for
food companies, for slaughter houses, for car wash plants
and for the cleaning of buildings.
KL. 11:  Oils heaters, hot air turbines, air heaters for
large rooms.

Gazette nr.: 16/00
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(111) Int. reg. nr.: 738196
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

AXCLIGHT
(730) Innehaver: Alcatel IKO Kabel AB, S-514 81
Grimsås, SE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Materials for electrical installation, particularly
electric and optical cables and wires.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
SE, 2000.01.18, 00-00371

(111) Int. reg. nr.: 738199
(151) Int. reg. dato: 2000.06.13

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

Gazette nr.: 16/00

(300) Prioritet:
IT, 2000.02.28, TO2000C000594

(111) Int. reg. nr.: 738704
(151) Int. reg. dato: 2000.07.07

(540)

(730) Innehaver: Ardath Tobacco Company Ltd, Globe
House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, England,
GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 34:  Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’
articles, lighters, matches.

Gazette nr.: 17/00

(111) Int. reg. nr.: 738707
(151) Int. reg. dato: 2000.07.05

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Enzymes for use in the bakery industry.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
DK, 2000.03.30, VA 2000 01438
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(111) Int. reg. nr.: 738709
(151) Int. reg. dato: 2000.08.01

(540)

SEAT MULTIDRIVEN
CONCEPT

(730) Innehaver: Seat SA, Zona Franca, Calle 2, num. 1,
08040 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 12:  Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
ES, 2000.02.21, 2.292.765

(111) Int. reg. nr.: 738811
(151) Int. reg. dato: 2000.02.11

(540)

SAFEWAY
(730) Innehaver: P.R. Planken Beheer BV, 3,
Ampèreweg, NL-2627 BG Delft, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7:  Emergency power supplies, in particular for
computers; emergency power generating sets, including
UPS (Uninterruptable Power Supply).
KL. 9:  Electronic and electrical apparatus, equipment
and instruments not included in other classes; computer
parts and accessories not included in other classes, such
as electronic switch material; cooling fans (parts of
computers).

Gazette nr.: 17/00

(300) Prioritet:
BX, 1999.08.11, 657374

(111) Int. reg. nr.: 739621
(151) Int. reg. dato: 2000.07.20

(554) Vareutstyr

(730) Innehaver: Finlandia Vodka Worldwide Ltd,
Salmisaarenranta 7, SF-00180 Helsingfors, FI

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (except beers).

Gazette nr.: 18/00

(300) Prioritet:
FI, 2000.02.21, T200000589
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(111) Int. reg. nr.: 740062
(151) Int. reg. dato: 2000.07.27

(554) Vareutstyr

(591) Merket er i farger

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

(730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-
40191 Düsseldorf, DE

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for industrial purposes.
KL. 3:  Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and
polishing agents; chemical preparations for cleaning
woods, metal, glass, synthetics, stones, porcelain and
textiles.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.02, 300 07 562.6/03

(111) Int. reg. nr.: 740128
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

T-M@GICONE
(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. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 690.8/38
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(111) Int. reg. nr.: 740827
(151) Int. reg. dato: 2000.06.08

(540)

G1
(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. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication, operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.08, 399 77 471.8/38

(111) Int. reg. nr.: 740828
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

HAPPY T-ONLINE
(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. 25:  Clothing, footwear, headgear.
KL. 28:  Games, playthings; appliances for gymnastics
and sports equipment; gymnastic and sporting articles
(included in this class).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 37:  Construction; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 41:  Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication
and issuing of books, periodicals and further printed
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROMs and CD-Is).
KL. 42:  Computer programming, data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.03, 300 07 715.7/38
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(111) Int. reg. nr.: 740832
(151) Int. reg. dato: 2000.08.14

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6:  Metal fixing items for panes of glass; metal
safety brackets for panes of glass.
KL. 19:  Non-metallic building materials; toughened and
semi-toughened panes of glass and double glazing,
laminated panes of glass and double glazing, annealed
panes of glass and double glazing, panes of glass and
double glazing for thermal insulation and reinforced
thermal insulation, panes of glass and double glazing for
sound proofing, panes of glass and double glazing for
protection, panes of glass and double glazing for
renovation, panes of glass and double glazing for sun
control, convex panes of glass, clear or tinted glass, extra
clear glass, clear and tinted printed glass, silk screen
printed glass, enamelled glass for construction, attached
exterior panes of glass, glued exterior panes of glass,
panes of glass with operated opacity, glass shower
screens.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.03, 00 3011768

(111) Int. reg. nr.: 740835
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Seritex, Rue de l’Industria Z.I. les
Dorices, F-44330 Vallet, FR

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 24:  Fabrics for textile use and textile products not
included in other classes, namely bath linen (not
clothing), bed linen, household linen, table linen (textile),
towels (textile).
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.10, 00 3 013 465
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(111) Int. reg. nr.: 740837
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

HAPPY ONLINE
(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. 25:  Clothing, headgear, footwear.
KL. 28:  Games, playthings; appliances for gymnastics
and sports equipment; gymnastic and sporting articles
(included in this class).
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
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 714.9/38

(111) Int. reg. nr.: 740838
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

T-MAGIC
(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. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 668.1/38
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(111) Int. reg. nr.: 740841
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

HAPPYMOBILE
(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. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 675.4/38

(111) Int. reg. nr.: 740842
(151) Int. reg. dato: 2000.07.28

(540)

COMPAL
(730) Innehaver: Benda-Lutz Werke GmbH, 31,
Franzhausen, A-3133 Traismauer, AT

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 2:  Metals in powder form, metals in grit form,
metals in pigment form, metals in paste form, metals in
splinter form, metals in the form of small plates, paints,
lacquers, lacquers containing metals in powder form,
powder-effect lacquers, metals in powder form for
explosives and pyrotechnic articles, metals in powder
form for porous concrete.
KL. 40:  Mixing of powder effect lacquers for third
parties, mixing of powder lacquer particles with effect
pigments, especially with metallic pigments and pearl-
effect pigments and taking-up of the pigments on powder
lacquer particles.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
AT, 2000.02.01, AM 623/2000

(111) Int. reg. nr.: 740847
(151) Int. reg. dato: 2000.07.22

(540)

DF 3000
(730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG, 38-
42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry, detergents
for use in industrial processing and manufacturing
process, detergents for industrial and trade purposes,
chemical products for use in laundries and for
dishwashing purposes, chemical products for water
conditioning, chemical products for the treatment of
textiles, chemical scouring preparations, water-softening
salts, solvents for cleaning purposes.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations,
scouring agents, abrasive preparations, products for the
removal of dirt, paint and lacquer, soaps, detergents;
laundry softening agents, rinsing agents for laundry use
and dishwashing agents, starch for laundry.
KL. 9:  Mechanical, electric and electronic dosing
apparatus for use with liquid, powdery and solid
chemicals.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.16, 300 1 576.8/01
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(111) Int. reg. nr.: 740848
(151) Int. reg. dato: 2000.07.22

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemical products for use in industry, detergents
for use in industrial processing and manufacturing
process, detergents for industrial and trade purposes,
chemical products for use in laundries and for
dishwashing purposes, chemical products for water
conditioning, chemical products for treatment of textiles,
chemical scouring preparations, water softening salts,
solvents for cleaning purposes.
KL. 3:  Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations,
scouring agents, abrasive preparations, products for the
removal of dirt, paint and lacquer, soaps, detergents;
laundry softening agents, rinsing agents for laundry use
and dishwashing agents, starch for laundry.
KL. 9:  Mechanical, electric and electronic dosing
apparatus for use with liquid, powdery and solid
chemicals.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.16, 300 11 577.6/01

(111) Int. reg. nr.: 740860
(151) Int. reg. dato: 2000.04.03

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer, data information and
telecommunication systems; data and telecommunication
equipment; devices for reception, storing and
transmission of data, picture, speech and text information,
as well as data, picture, speech and text transmissions to
and from data and telecommunication devices.
KL. 38:  Telecommunications and data communications,
also on-line and Internet communications; services
related to access to computer networks; global networks
communications; transmission of text, speech, picture and
data in wireless telecommunication and data
communication networks; reception, storing and
distribution of messages in signal form; satellite
transmission; information related to telecommunication
and data communication; leasing of devices for
transmission of messages; telecommunication services in
form of data packet services, telecommunication services
distributed via digital networks; telephony, fax, video
transmission and transmission of texts, pictures and data
via global satellite communication networks and/or via
telecommunication links on earth or in the sea; satellite
transmission; leasing of telecommunication equipments.
KL. 42:  Services in the IT-field (Information
Technology), namely consultations in the data and
telecommunication fields; leasing of electronic data
processing equipments; consulting services for handling
and managing of telecommunication networks; retrieval
of data information.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
SE, 1999.10.14, 99-07430
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(111) Int. reg. nr.: 740877
(151) Int. reg. dato: 2000.08.24

(540)

CYTRIC
(730) Innehaver: i:FAO AG, 95, Glauburgstrasse, D-
60318 Frankfurt am Main, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing programs for electronic travel
reservations.
KL. 38:  Provision and transmission of information and
data via online services and via the Internet.
KL. 39:  Arrangement of travel services.
KL. 42:  Computer programming and provision of data
processing programs for electronic travel reservations.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.03.13, 300 19 075.1/39

(111) Int. reg. nr.: 740895
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication, operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.07, 399 77 219.7/38
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(111) Int. reg. nr.: 740903
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of
a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.07, 399 77 220.0/38

(111) Int. reg. nr.: 740933
(151) Int. reg. dato: 2000.06.07

(540)

G-ONE
(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. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 19/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.09, 399 77 805.5/38
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(111) Int. reg. nr.: 740985
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

DETECARDSERVICE
(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. 25:  Clothing, headgear, footwear.
KL. 28:  Games, playthings; appliances for gymnastics
and sports equipment; gymnastic and sporting articles
(included in this class).
KL. 35:  Advertising and business management
consultancy; 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; 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
matter as well as corresponding electronic media
(including CD-Rom and CD-i).
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.09, 399 77 828.4/38

(111) Int. reg. nr.: 740986
(151) Int. reg. dato: 2000.08.10

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.14, 300 10 862.1/38
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(111) Int. reg. nr.: 741000
(151) Int. reg. dato: 2000.06.09

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronical, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management
consultancy, collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 1999.12.09, 399 77 799.7/38

(111) Int. reg. nr.: 741027
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Vobis Microcomputer AG, Rotter
Bruch 32-34, D-52068 Aachen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Data processing apparatus.
KL. 16:  Typewriters and office requisites (except
furniture).

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741033
(151) Int. reg. dato: 2000.08.18

(540)

(730) Innehaver: Pierre-André Senizergues, 316 Buena
Vista Street, Newport Beach, CA 92661, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather articles, namely:
bags for travel, wash bags, sports bags, rucksacks, beach
bags, bags for campers, handbags, shopping bags, school
satchels and bags, document wallets, wallets, purses not
made of precious metal, key-cases, trunks, cases,
suitcases; travel goods namely rucksacks, handbags, bags
for campers, beach bags, bags for travel, sports bags,
suitcases; wallets; purses not made of precious metal,
keycases.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.03.13, 00/3013828

(111) Int. reg. nr.: 741040
(151) Int. reg. dato: 2000.08.02

(540)

ALIART
(730) Innehaver: Codorniu SA, Gran Via de les Corts
Catalanes, 644, 08007 Barcelona, ES

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 33:  Alcoholic beverages (excluding beers).

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741048
(151) Int. reg. dato: 2000.07.11

(540)

BINDZIL
(730) Innehaver: Akzo Nobel Chemicals BV,
Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, NL

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 1:  Chemicals for use in foundries, in particular
binding agents; coating agents (not included in other
classes) for photographic papers and films, glass surfaces,
metal surfaces; chemicals for use in the ceramic industry,
in particular binding agents; chemicals for use in the
paper industry, such as binding agents, flocculants,
frictionizing agents; chemicals, such as flocculants, for
use in the food industry, in particular for the production
of fruit based drinks such as wine and juices; chemicals
for use in oil refineries, in particular binding agents and
flocculants; chemicals for use in the textile industry, such
as frictionizing agents or antisoil agents; chemicals for
use in paints, inks and adhesives, such as antiblocking
agents, abrasion resistance agents, deluster agents,
adhesion promotors, dispersants, anticaking agents;
gelling agents e.g. for batteries and for soil sealing;
additives for concrete or cement.
KL. 2:  Chemicals for use in the textile industry, namely
colorants.
KL. 3:  Polishing agents, in particular for semiconductors
and optical lenses.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
BX, 2000.02.07, 664447
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(111) Int. reg. nr.: 741050
(151) Int. reg. dato: 2000.07.25

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: Phenomedia AG, 1, Lohrheidestrasse,
D-44866 Bochum, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Computer-software, in particular for multimedia
application, for graphic applications, for games, for
advertising purposes, and/or for recording sound, images,
software and/or digital data, in particular recorded; video
cassettes; exposed films, exposed cinematographic films;
compact discs (sound, image, software and/or read-only
memory); optical and magnetic data carriers, disks; data
processing equipment and computers; computer
peripheral devices; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound, images and/or software;
electrical apparatus devices and instruments (included in
this class); computer games; game consoles.
KL. 14:  Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this
class); jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printers’ type; printing blocks.
KL. 18:  Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, (included in this class); animal
skins, hides; trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols, sunshades and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
KL. 25:  Clothing; footwear; headgear.
KL. 28:  Games; video games; electric games and

playthings other than those adapted for use with
television receivers only; gymnastic and sport articles
(included in this class).
KL. 30:  Edible ice.
KL. 34:  Tobacco; smoker’s articles; matches; lighters.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.31, 300 06 595.7/42

(111) Int. reg. nr.: 741051
(151) Int. reg. dato: 2000.08.16

(540)

ANCANET
(730) Innehaver: Ancasta International Boat Sales Ltd,
Port Hamble, Satchell Lane Hamble, Southampton,
Hampshire SO31 4QD, England, GB

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Computerised business information retrieval
and/or storage; computer database management,
computer data processing, computer data verification, and
computer file management.
KL. 42:  Computer services, design and rental of
computer software, rental of computers, maintenance of
computer software, updating of computer software,
computer systems analysis, computer consultancy;
leasing of access time to a computer database; and
consultancy in the field of computer hardware.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741054
(151) Int. reg. dato: 2000.05.18

(540)

WAPJAG
(730) Innehaver: Wapjag.com AG, 45A, Grosse Strasse,
D-49186 Bad Iburg, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 35:  Publicity, including sales promotion of goods
and services, for third parties, by the placement of
advertisements and publicity displays on networks such
as the Internet; company management, including
consultancy in demographic matters; company
administration; office functions, services relating to
networks, computers, and hand-held devices, including
indexing, research, and interrogation of information,
sites, and other sources.
KL. 38:  Services of all kinds in the telecommunications
sector, particularly with hand-held devices, and in
particular in networks as well as via the Internet;
provision of online access to networks particularly in the
media, news, weather, sport, current affairs, travel, trade
fairs, games, stock exchange and banking sectors.
KL. 42:  Scientific and industrial research; development
and preparation of programs for data processing.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.01.04, 300 00 188.6/42

(111) Int. reg. nr.: 741056
(151) Int. reg. dato: 2000.05.22

(540)

TENSION
(730) Innehaver: Herbert Waldmann GmbH & Co,
Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-
Schwenningen, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 11:  Light fittings, illumination devices, radiation
devices for cosmetic purposes; accessories for
illumination and radiation devices, namely light fittings
and lamps, reflectors, diaphragms, anti-dazzling devices,
stands, ventilators, magnifying lenses.

Gazette nr.: 20/00

(111) Int. reg. nr.: 741058
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

T-MAGICONE
(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. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 689.4/38

(111) Int. reg. nr.: 741059
(151) Int. reg. dato: 2000.07.17

(540)

DUOSOFT
(730) Innehaver: 3M Espe AG, Espe Platz, D-82229
Seefeld, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 5:  Impression materials for dental and dental
technical use.

Gazette nr.: 20/00
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(111) Int. reg. nr.: 741376
(151) Int. reg. dato: 2000.08.11

(540)

(730) Innehaver: Pierre-André Senizergues, 316 Buena
Vista Street, Newport Beach, CA 92661, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 18:  Leather and imitation leather goods; travel
articles namely rucksacks, handbags, camping bags,
beach bags, travel bags, sports bags, suitcases; wallets;
purses not of precious metals, key case.
KL. 25:  Clothing, footwear, headgear; sports shoes,
boots, sandals, beach footwear, socks, leather and
imitation leather clothing, shirts, sports jerseys, T-shirts,
sweatshirts, jackets, jumpers, trousers, shorts, belts, caps,
bonnets.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
FR, 2000.02.22, 00 3009 185

(111) Int. reg. nr.: 741382
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

(730) Innehaver: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
(«Zurich» Compagnie d’Assurances) («Zurigo»
Compagnia di Assicurazioni) («Zürich» Insurance
Company) («Zürich» Compania de Seguros), 2,
Mythenquai, CH-8002 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of these
materials, printed matter; bookbinding materials.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.05, 474976
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(111) Int. reg. nr.: 741387
(151) Int. reg. dato: 2000.08.08

(540)

(591) Merket er i farger

(730) Innehaver: «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
(«Zurich» Compagnie d’Assurances) («Zurigo»
Compagnia di Assicurazioni) («Zürich» Insurance
Company) («Zürich» Compania de Seguros), 2,
Mythenquai, CH-8002 Zürich, CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16:  Paper, cardboard and goods made of these
materials, printed matter; bookbinding materials.
KL. 35:  Advertising; business management; business
administration.
KL. 36:  Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunications.
KL. 42:  Legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
CH, 2000.06.05, 474975

(111) Int. reg. nr.: 741575
(151) Int. reg. dato: 2000.08.15

(540)

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

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9:  Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
KL. 16:  Printed matter, especially stamped and/or
printed cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus); office requisites
(except furniture).
KL. 35:  Advertising and business management;
collection and provision of data.
KL. 36:  Financial affairs; real estate affairs.
KL. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 39:  Transport and storage of goods.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.15, 300 11 297.1/38
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(111) Int. reg. nr.: 741587
(151) Int. reg. dato: 2000.08.03

(540)

BUSINESSCITYLINK
(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. 38:  Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of
news and information.
KL. 42:  Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

Gazette nr.: 20/00

(300) Prioritet:
DE, 2000.02.03, 300 07 703.3/38
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RETTELSER
Rettelser av tidligere kunngjøringer

I NT nr. 31/00 ble int. reg.nr. 720135 kunngjort med feil
varefortegnelse.
Riktig varefortegnelse skal være:
KL. 5: Cytoxic preparations.

I NT nr.14/01 ble reg.nr. 207265 kunngjort med feil i
innehavers adresse.
Riktig navn og adresse skal være:
Toto Ltd, No. 1-1 Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku,
Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, JP.

I NT nr. 26/01 ble fellesmerkeregistrering 208827
kunngjort med feil i fellesmerkebestemmelsene.
Riktige bestemmelser skal være:
1. Bruk av N.B.F.s merke/logo, etablert i 1962, er
forbeholdt de bedrifter som til enhver tid er medlemmer i
Norges Bilbransjeforbund, lokalforeninger tilknyttet
N.B.F. og forbundet sentralt.
2. Ved etablering av medlemskap får bedriften tilsendt
N.B.F.-skilt, jakkemerke og trykkoriginaler og kan etter
behov kjøpe andre typer N.B.F.-skilt i Forbundets
salgskontor.
3. Bruk av merket i medlemsbedriftene kan skje i enhver
sammenheng med den virksomhet som er omfattet av
medlemskapet i N.B.F. Dette gjelder eksempelvis
markedsføring, skilting av bilsalgs- og
verkstedvirksomhet, på brevpapir og konvolutter og på
enhver form for forretningsdokumenter, formularer m.v.
Merkebruken i lokalforeningene og i forbundet skal være
tilknyttet forenings- og forbundsvirksomheten i samsvar
med vedtektene og styringsorganenes vedtak.
4. Medlemsbedrifters uberettigede bruk av merket (jfr. pkt.
2) vil bli påtalt ved advarsel. Fortsetter den uberettigede
bruk vil det bli reist disiplinærsak etter
forbundsvedtektenes § 10 pkt. 4.
Som uberettiget bruk i medlemsbedrift anses enhver
anvendelse av merket til eller tilknyttet annen virksomhet
enn den som omfattes av medlemskapet i N.B.F.
5. Representanter fra forbundet og lokalforeningene  har
rett til når som helst å kontrollere at medlemsbedriftenes
merkebruk er i samsvar med disse retningslinjene.
6. Ved opphør av medlemskap skal enhver bruk av
N.B.F.-skilt og N.B.F.-merke opphøre.
7. Forbundet vil påtale og om nødvendig forfølge rettslig
enhver observert bruk av merket som gjøres av foretak
som ikke er medlem i forbundet.

Reg.nr. 114984 og 153438
Korrekt fullmektig skal være:
Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36 Minde, 5826
Bergen.

Reg.nr. 177394
Korrekt innehaver skal være:
Informix Software Inc, 4100 Bohannon Dr. Menlo Park,
CA 94025, US.
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

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

(111) Reg.nr.: 14957

(730) Innehaver: Phillips-Van Heusen Corp, 200
Madison Avenue, New York, NY 10016, US

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

(111) Reg.nr.: 17730

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 27189

(730) Innehaver: Campbell Soup UK Ltd, 20-22
Bedford Row, London WC1R4JS, England, GB og
Unilever NV, Rotterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 39181

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

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

(111) Reg.nr.: 42289

(730) Innehaver: Wright & McGill Co, Denver, CO, US

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

(111) Reg.nr.: 56704

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 62998

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

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

(111) Reg.nr.: 65669

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

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

(111) Reg.nr.: 70290

(730) Innehaver: Dayco Products LLC, 1 Prestige Place,
Miamisburg, OH 45342, US

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

(111) Reg.nr.: 71859

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 76733

(730) Innehaver: Hercules Inc, Hercules Plaza, 1313
North Market Street, Wilmington, DE 19894-0001, US

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

(111) Reg.nr.: 81581

(730) Innehaver: Hammarplast AB, Box 6, S-362 21
Tingsryd, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 81635

(730) Innehaver: Medalist Industries, Inc, Milwaukee,
WI, US

(111) Reg.nr.: 81711

(730) Innehaver: Hitachi Zosen Corp, 6-14, Edobori 1-
chome, Nishi-ku, Osaka, JP

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

(111) Reg.nr.: 81810

(730) Innehaver: Miele & CIE GmbH & Co, Gütersloh,
DE

(111) Reg.nr.: 81902

(730) Innehaver: Primus AB, Box 1366, S-171 26
Solna, SE

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

(111) Reg.nr.: 82213

(730) Innehaver: Cinerama, Inc, Los Angeles, CA, US

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

(111) Reg.nr.: 86038

(730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Postboks 205,
1372 Asker, NO

(111) Reg.nr.: 89233

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Villa
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg.nr.: 89622

(730) Innehaver: Campbell Soup UK Ltd, 20-22
Bedford Row, London WC1R4JS, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 89901

(730) Innehaver: Campbell Soup Sweden AB, Box 569,
S-29175 Kristianstad, SE

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

(111) Reg.nr.: 100181

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

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

(111) Reg.nr.: 101174

(730) Innehaver: Crane Enfield Metals Pty Ltd, 15 Blue
Street, North Sydney, NSW 2060, AU

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

(111) Reg.nr.: 101591

(730) Innehaver: Crane Enfield Metals Pty Ltd, 15 Blue
Street, North Sydney, NSW 2060, AU

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

(111) Reg.nr.: 105510

(730) Innehaver: Benoist Girard SAS, 203, Boulevard
de la Grande Delle - Herouville Saint Clair, F-14200
Herouville Saint Clair, FR

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

(111) Reg.nr.: 105530

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 107350

(730) Innehaver: Sarel Appareillage Electrique, Sarre-
Union, FR

(740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265
Sentrum, 0103 Oslo
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(111) Reg.nr.: 107492

(730) Innehaver: Wright & McGill Co, Denver, CO, US

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

(111) Reg.nr.: 107887

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 108338

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 108592

(730) Innehaver: Reidar Olsen Eiendom AS, Postboks
1870 Lade, 7440 Trondheim, NO

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

(111) Reg.nr.: 108602

(730) Innehaver: Hummel AS, Kraftcentralen,
Sønderhøj 10, DK-8260 Viby J, DK

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

(111) Reg.nr.: 108732

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

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

(111) Reg.nr.: 108743

(730) Innehaver: MalacoLeaf AB, S-205 42 Malmö, SE

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

(111) Reg.nr.: 108917

(730) Innehaver: Danskin Inc, New York, NY, US

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

(111) Reg.nr.: 109034

(730) Innehaver: WS-Wärmeprozesstechnik GmbH,
Korntal-Münchingen, DE

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

(111) Reg.nr.: 109072

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Villa
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg.nr.: 109176

(730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6
Landmark Square, Stamford, CT 06901-2704, US

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

(111) Reg.nr.: 110478

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 114691

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 115550

(730) Innehaver: Dayco Products LLC, 1 Prestige Place,
Miamisburg, OH 45342, US

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 115588

(730) Innehaver: Intelsat Ltd,14 Dundonald Street West,
Hamilton, BM 09, BM, GB

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

(111) Reg.nr.: 117972

(730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S-191 29
Sollentuna, SE

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

(111) Reg.nr.: 118085

(730) Innehaver: Dayco Products LLC, 1 Prestige Place,
Miamisburg, OH 45342, US

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

(111) Reg.nr.: 119015

(730) Innehaver: BASF AG, D-67056 Ludwigshafen,
DE

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

(111) Reg.nr.: 119523

(730) Innehaver: Phillips-Van Heusen Corp, 200
Madison Avenue, New York, NY 10016, US

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

(111) Reg.nr.: 120329

(730) Innehaver: Syngenta Crop Protection Inc, 410
Swing Road, Greensboro, NC 27409, US

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

(111) Reg.nr.: 120691

(730) Innehaver: Dayco Products LLC, 1 Prestige Place,
Miamisburg, OH 45342, US

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

(111) Reg.nr.: 121138

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

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

(111) Reg.nr.: 123244

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

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

(111) Reg.nr.: 123471

(730) Innehaver: Laboratoires d’Hygiene et de
Dietetique (L.H.D), 42, rue de Longvic, F-21300
Chenove, FR

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

(111) Reg.nr.: 123472

(730) Innehaver: Laboratoires d’Hygiene et de
Dietetique (L.H.D), 42, rue de Longvic, F-21300
Chenove, FR

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

(111) Reg.nr.: 126364

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 129379

(730) Innehaver: Metalor Technologies International
SA, (Metalor Technologies International AG), (Metalor
Technologies International Ltd), avenue du Vignoble 2,
CH-2000 Neuchâtel, CH

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.07.23 - nr 30

88

(111) Reg.nr.: 130048

(730) Innehaver: Clariant UK Ltd, Calverley Lane,
Horsforth, Leeds LS18 4RP, England, GB

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

(111) Reg.nr.: 130111

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 133407

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

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

(111) Reg.nr.: 135492

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 135493

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 135725

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 135955

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 135992

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 136017

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 137067

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 137378

(730) Innehaver: Aventis Behring LLC, 1020 First
Avenue, King of Prussia, PA 19406-0901, US

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

(111) Reg.nr.: 137937

(730) Innehaver: cavita fashion GmbH, Harkortstrasse
24, D-48163 Münster, DE

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

(111) Reg.nr.: 138456

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

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

(111) Reg.nr.: 139180

(730) Innehaver: Daewoo International Corp, 541
Namdaemoon 5-GA, Joong-Gu, Seoul, KR

(740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS,
Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen
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(111) Reg.nr.: 139698

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 140705

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 144347

(730) Innehaver: Pirelli Pneumatici SpA, Viale Sarca,
222, I-20126 Milano, IT

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

(111) Reg.nr.: 144350

(730) Innehaver: Erasco GmbH, Geniner Strasse 88-100,
D-23560 Luebeck, DE

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

(111) Reg.nr.: 144925

(730) Innehaver: Erasco GmbH, Geniner Strasse 88-100,
D-23560 Luebeck, DE

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

(111) Reg.nr.: 144926

(730) Innehaver: Erasco GmbH, Geniner Strasse 88-100,
D-23560 Luebeck, DE

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

(111) Reg.nr.: 144984

(730) Innehaver: TAB, tovarna akumulatorskih baterij
d.d., Polena 6, Sl-2392 Mezica, SI

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

(111) Reg.nr.: 145011

(730) Innehaver: Sætre AS, Kornmoveien 1, 1410
Kolbotn, NO

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

(111) Reg.nr.: 145155

(730) Innehaver: Amadeus Global Travel Distribution
SA, Madrid, ES

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

(111) Reg.nr.: 145420

(730) Innehaver: Maresi Markenartikelvertrieb GmbH,
Wien, AT

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

(111) Reg.nr.: 145668

(730) Innehaver: Danisco Sugar AB, S-205 04 Malmö,
SE

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

(111) Reg.nr.: 145861

(730) Innehaver: Algemene Werkgevers-Vereniging
VNO NCW, Haarlem, NL

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

(111) Reg.nr.: 145884

(730) Innehaver: Einar Roalsø Plastindustri, Stavanger,
NO

(740,750) Fullmektig: Advokat Erling Kleiberg,
Postboks 557, 4003 Stavanger

(111) Reg.nr.: 145917

(730) Innehaver: Maresi Markenartikelvertrieb GmbH,
Wien, AT

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 146007

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146008

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146009

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146010

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146011

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146012

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146013

(730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP

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

(111) Reg.nr.: 146456

(730) Innehaver: Dr. Karl Thomae GmbH, D-88397
Biberach, DE

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

(111) Reg.nr.: 146603

(730) Innehaver: Boehringer Ingelheim KG, D-55216
Ingelheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 146766

(730) Innehaver: E.A.Smith AS, Postboks 90 Heimdal,
7472 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Consil Advokatfirma DA,
Postboks 2625, 7414 Trondheim

(111) Reg.nr.: 146773

(730) Innehaver: K2 Worldwide Company, 4900 South
Eastern Avenue, Suite 200, Los Angeles CA 90040, US

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

(111) Reg.nr.: 146882

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Villa
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg.nr.: 147355

(730) Innehaver: Alstom Entreprise SA, Paris, FR

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

(111) Reg.nr.: 147851

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 148117

(730) Innehaver: Algemene Werkgevers-Vereniging
VNO NCW, Haarlem, NL

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

(111) Reg.nr.: 149865

(730) Innehaver: Body Map AS, Sorenskriver
Ellefsensvei 5, 1440 Drøbak, NO

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

(111) Reg.nr.: 150065

(730) Innehaver: Phillips-Van Heusen Corp, 200
Madison Avenue, New York, NY 10016, US

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

(111) Reg.nr.: 150662

(730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S-191 29
Sollentuna, SE

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

(111) Reg.nr.: 151754

(730) Innehaver: Roadrunner Productions BV,
Amsterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 151812

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

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

(111) Reg.nr.: 153306

(730) Innehaver: Tredegar Film Products Corp, 1100
Boulders Parkway, Richmond, VA 23225, US

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

(111) Reg.nr.: 156057

(730) Innehaver: PRS Rohrsanierung GmbH, Heinrich-
Hertz-Str.23, D-30966 Hemmingen, DE

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

(111) Reg.nr.: 156101

(730) Innehaver: Reeves Brothers Inc, Highway 29
south, Spartanburg, SC, US

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

(111) Reg.nr.: 156585

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 157359

(730) Innehaver: Reinhart Schmidt GmbH,
Industriestrasse 77, D-42327 Wuppertal, DE

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

(111) Reg.nr.: 157677

(730) Innehaver: Delta Corporate Indentity Inc, 1030
Delta Boulevard, Atlanta, GA, US

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

(111) Reg.nr.: 157777

(730) Innehaver: Delta Corporate Indentity Inc, 1030
Delta Boulevard, Atlanta, GA, US

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

(111) Reg.nr.: 158191

(730) Innehaver: Reeves Brothers, Highway 29 south,
Spartanburg, SC, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 159576

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

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

(111) Reg.nr.: 160972

(730) Innehaver: Pronova Biocare AS, Lysaker Torv 8,
1327 Lysaker, NO

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

(111) Reg.nr.: 161212

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

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

(111) Reg.nr.: 162056

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 162938

(730) Innehaver: Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851
Sogndal, NO og Bjarne Lerum, Sogndal, NO og Karl
Lerum, Sogndal, NO

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

(111) Reg.nr.: 163765

(730) Innehaver: Sollid A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400
Sønderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 163770

(730) Innehaver: Goodware Co BV, Overschiestraat
182, NL-1062 XK Amsterdam, NL

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

(111) Reg.nr.: 163812

(730) Innehaver: Aplicom OY, Kaupintie 8A, SF-00440
Helsingfors, FI

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

(111) Reg.nr.: 164064

(730) Innehaver: Aéro Watch Muriaux SA, Muriaux,
CH

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

(111) Reg.nr.: 165366

(730) Innehaver: Discovery Enterprise SpA, Pieve
Tesino (Localita’ Coldane), I-38050 Trento, IT

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

(111) Reg.nr.: 166205

(730) Innehaver: Intelsat Ltd, 14 Dundonald Street
West, Hamilton, BM 09, BM, GB

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

(111) Reg.nr.: 166869

(730) Innehaver: cavita fashion GmbH, Harkortstrasse
24, D-48163 Münster, DE

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

(111) Reg.nr.: 168110

(730) Innehaver: Endemol Entertainment Productions
GmbH, Köln, DE

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

(111) Reg.nr.: 168185

(730) Innehaver: Marc Laurent, 100, rue Saint Lazare,
F-75009 Paris, FR

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



NORSK VAREMERKETIDENDE        Endring i varemerkeregisteret 2001.07.23 - nr 30

93

(111) Reg.nr.: 168710

(730) Innehaver: Farah Incorporated, El Paso, TX, US

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

(111) Reg.nr.: 169485

(730) Innehaver: Lafarge Refractories (SAS), 19 Place
de la Résistance, F-92440 Issy Les Moulineaux, FR

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

(111) Reg.nr.: 170348

(730) Innehaver: Benetton Group SpA, Via Villa
Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto, IT

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

(111) Reg.nr.: 174014

(730) Innehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60,
DK-1790 København V, DK

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

(111) Reg.nr.: 175107

(730) Innehaver: Discovery Enterprise SpA, Pieve
Tesino (Localita’ Coldane), I-38050 Trento, IT

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

(111) Reg.nr.: 175371

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

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

(111) Reg.nr.: 176739

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

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

(111) Reg.nr.: 177813

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

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

(111) Reg.nr.: 179881

(730) Innehaver: Sollid A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400
Sønderborg, DK

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

(111) Reg.nr.: 180450

(730) Innehaver: WeaslerAgdrive BV, Nijmegen, NL

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

(111) Reg.nr.: 181181

(730) Innehaver: Bong Ljungdahl AB, Box 516, S-291
25 Kristianstad, SE

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

(111) Reg.nr.: 183509

(730) Innehaver: Intelsat Ltd, 14 Dundonald Street
West, Hamilton, BM 09, BM, GB

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

(111) Reg.nr.: 183510

(730) Innehaver: Intelsat Ltd, 14 Dundonald Street
West, Hamilton, BM 09, BM, GB

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

(111) Reg.nr.: 183511

(730) Innehaver: Intelsat Ltd, 14 Dundonald Street
West, Hamilton, BM 09, BM, GB

(740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 184356

(730) Innehaver: Firma Carl Freudenberg, Hoehnerweg
2-4, D-69469 Weinheim, DE

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

(111) Reg.nr.: 185030

(730) Innehaver: PTT Post Holdings B.V.,
Neptunusstraat 41-63, NL-2132 JA Hoofddorp, NL

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

(111) Reg.nr.: 185267

(730) Innehaver: Reeves Brothers Inc, Highway 29
south, Spartanburg, SC, US og Reeves Brothers Inc, 1271
Avenue of the Americas, New York, NY 10020, US

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

(111) Reg.nr.: 185962

(730) Innehaver: Tendenza Schuhhandelsgesellschaft
mbH & Co KG, Wienkampstrasse 19, D-59227 Ahlen,
DE

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

(111) Reg.nr.: 187544

(730) Innehaver: Diego Della Valle, Sant “ Elpidio a
Mare, IT

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

(111) Reg.nr.: 187606

(730) Innehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60,
DK-1790 København V, DK

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

(111) Reg.nr.: 187951

(730) Innehaver: Enea OSE Systems AB, Box 232, S-
183 23 Täby, SE

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

(111) Reg.nr.: 188715

(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union
Boulevard, Allentown, PA 18109, US

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

(111) Reg.nr.: 189596

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

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

(111) Reg.nr.: 189738

(730) Innehaver: SOS Sportswear AB, Midskogsgränd
13, S-115 43 Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 190436

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

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

(111) Reg.nr.: 191646

(730) Innehaver: E.A.Smith AS, Postboks 90 Heimdal,
7472 Trondheim, NO

(740,750) Fullmektig: Consil Advokatfirma DA,
Postboks 2625, 7414 Trondheim

(111) Reg.nr.: 193125

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

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

(111) Reg.nr.: 195318

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

(740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 Oslo
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(111) Reg.nr.: 195450

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 196457

(730) Innehaver: Norske Sivilingeniørers Forening,
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, NO

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

(111) Reg.nr.: 196526

(730) Innehaver: Rolf Reiersen, Postboks 200, 8151
Ørnes, NO

(740,750) Fullmektig: Rolf Reiersen, Postboks 200,
8151 Ørnes

(111) Reg.nr.: 196642

(730) Innehaver: Franklin Templeton Investment
Management Ltd, Saltire Court, 20 Castle Terrace,
Edinburgh, EH1 2EH, Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 196643

(730) Innehaver: Franklin Templeton Investment
Management Ltd, Saltire Court, 20 Castle Terrace,
Edinburgh, EH1 2EH, Skottland, GB

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

(111) Reg.nr.: 197456

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

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

(111) Reg.nr.: 198192

(730) Innehaver: Hasbro Inc, a Rhode Island
Corporation, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI
02892-1059, US

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

(111) Reg.nr.: 200638

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 201256

(730) Innehaver: Tredegar Film Products Corp, 1100
Boulders Parkway, Richmond, VA 23225, US

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

(111) Reg.nr.: 201275

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

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

(111) Reg.nr.: 201306

(730) Innehaver: Duni AB, Box 95, S-101 21
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 201911

(730) Innehaver: PayPal Inc, 1840 Embarcadero Road,
Palo Alto, CA 94303, US

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

(111) Reg.nr.: 203968

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

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

(111) Reg.nr.: 204083

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

(740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765
Sentrum, 0106 Oslo
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(111) Reg.nr.: 204181

(730) Innehaver: ResQ AS, Haglandsveien 20, 5514
Haugesund, NO

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

(111) Reg.nr.: 204303

(730) Innehaver: Texture Norge AS, Postboks 453, 6401
Molde, NO

(111) Reg.nr.: 205370

(730) Innehaver: Hasbro Inc, a Rhode Island
Corporation, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI
02892-1059, US

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

(111) Reg.nr.: 205377

(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union
Boulevard, Allentown, PA 18109, US

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

(111) Reg.nr.: 205437

(730) Innehaver: Hasbro Inc, a Rhode Island
Corporation, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI
02892-1059, US

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

(111) Reg.nr.: 205750

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 206105

(730) Innehaver: Capinordic A/S, Jorcks Passage B,
3.tv., DK-1162 København K, DK

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

(111) Reg.nr.: 206431

(730) Innehaver: Novare Human Capital AB,
Stockholm, SE

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

(111) Reg.nr.: 206751

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 206965

(730) Innehaver: Agere Systems Inc, 555 Union
Boulevard, Allentown, PA 18109, US

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

(111) Reg.nr.: 206979

(730) Innehaver: Wesley-Jessen Corp, 333 East Howard
Avenue, Des Plaines, IL 60018-5903, US

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

(111) Reg.nr.: 208321

(730) Innehaver: Wesley Jessen Corp, Des Plaines, IL,
US

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

(111) Reg.nr.: 208834

(730) Innehaver: Texture Norge AS, Postboks 453, 6401
Molde, NO
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ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET

Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften § 26

(111) Reg.nr.: 145490

(730) Innehaver: Gimelli & Co AG, Zollikofen (Bern),
CH

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske
(ikke opptatt i andre klasser), fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammonfornplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; tekstbehandlingsmaskiner, teleks- og
telefaksmaskiner; senderapparater, transmitterings-,
mottaker- og forsterkingsapparater for telefoni og
telegrafi (trådløs eller ikke); støvsugere (elektriske);
elektriske strykejern; lynavledere; elektrotermiske
apparater for hårkrølling; brannslukningsapparater; deler
for alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser).
KL. 11: Hele klassen.
KL. 21: Hele klassen.

(111) Reg.nr.: 145596

(730) Innehaver: Brunswick Corp, Skokie, IL, US

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 7: Innenbordsmotorer, påhengsmotorer og motorer
for hekkaggregater, ikke for landkjøretøyer, og deres
deler, ikke opptatt i andre klasser; tenningsmekanismer
for forbrenningsmotorer, innsprøytningsmekanismer for
olje, innsprøytningsmekanismer for drivstoff, vippe- og
trimmemekanismer for påhengsmotorer og
hekkaggregater, og transmisjoner for motorer, alle varer
for fartøy, deler til forannevnte varer, ikke opptatt i andre
klasser.
KL. 37: Hele klassen.

(111) Int.reg.nr.: 696668

(730) Innehaver: Doyma GmbH & Co, 43-57,
Industriestrasse, D-28876 Oyten, DE

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 6: Construction materials, particularly fittings
essentially made of metal and also containing plastic
materials for steam, gas, air and water pipes and for
sanitary systems, wall throughputs and parts for these
essentially made of metal and also containing plastic or
fibre cement for installation pipes and drain pipes, pipe
throughputs essentially made of metal and also

containing plastic to be used on interior and exterior
walls of buildings, pipe couplers.
KL. 17: Packing, stopping and insulating materials;
plastic pipes, pipe sleeves, pipe form pieces, pipe gaskets,
pipe closing pieces, lining pipes for wall throughputs,
fittings, flanges.
KL. 19: Construction materials, particularly fittings
essentially  made of plastic materials and also containing
metal for steam, gas, air and water pipes and for sanitary
systems, wall throughputs and parts for these essentially
made of plastic and fibre cement and also containing
metal for installation pipes and drain pipes, pipe
throughputs essentially made of plastic and also
containing metal to be used on interior and exterior walls
of buildings.

(111) Int.reg.nr.: 708472

(730) Innehaver: UPM-Kymmene Corp, Eteläesplanadi
2, SF-00130 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 16: Printing paper.

(111) Int.reg.nr.: 710602

(730) Innehaver: Vaasan & Vaasan OY, Hopeatie 2, SF-
00440 Helsingfors, FI

(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 30: Breads, bread and bakery products.
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FORNYELSER

Fornyede varemerker jf varemerkeloven § 23a

Reg. nr.: 40586
Reg. nr.: 40823
Reg. nr.: 58328
Reg. nr.: 81248
Reg. nr.: 81947
Reg. nr.: 81950
Reg. nr.: 81996
Reg. nr.: 82038
Reg. nr.: 82170
Reg. nr.: 82470
Reg. nr.: 83057
Reg. nr.: 107201
Reg. nr.: 108421
Reg. nr.: 108612
Reg. nr.: 108860
Reg. nr.: 108931
Reg. nr.: 108998
Reg. nr.: 109020
Reg. nr.: 109100
Reg. nr.: 109587
Reg. nr.: 140706
Reg. nr.: 143535
Reg. nr.: 144177
Reg. nr.: 145370
Reg. nr.: 145372
Reg. nr.: 145399
Reg. nr.: 145411
Reg. nr.: 145420
Reg. nr.: 145429
Reg. nr.: 145440
Reg. nr.: 145451
Reg. nr.: 145484
Reg. nr.: 145489
Reg. nr.: 145520
Reg. nr.: 145557
Reg. nr.: 145596
Reg. nr.: 145678
Reg. nr.: 145695
Reg. nr.: 145696
Reg. nr.: 145697
Reg. nr.: 145717
Reg. nr.: 145739
Reg. nr.: 145793
Reg. nr.: 145895
Reg. nr.: 145917
Reg. nr.: 145934
Reg. nr.: 146036
Reg. nr.: 146177
Reg. nr.: 146184
Reg. nr.: 146350
Reg. nr.: 146382
Reg. nr.: 146399
Reg. nr.: 146400
Reg. nr.: 146437
Reg. nr.: 146444
Reg. nr.: 146493
Reg. nr.: 146527

Reg. nr.: 146546
Reg. nr.: 146547
Reg. nr.: 146557
Reg. nr.: 146655
Reg. nr.: 146710
Reg. nr.: 146783
Reg. nr.: 146896
Reg. nr.: 146961
Reg. nr.: 147379
Reg. nr.: 147531
Reg. nr.: 147606
Reg. nr.: 147607
Reg. nr.: 147608
Reg. nr.: 147609
Int. reg.nr.: R460444
Int. reg.nr.: 571030
Int. reg.nr.: R571680
Int. reg.nr.: 571988
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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)

Int.reg. nr.: 689776*
Int.reg. nr.: 732809
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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.: 207605

Kunngj. i NT nr.: 18/2001

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

Innsiger: expert AG, Langenhagen, DE

(111) Reg.nr.: 207608

Kunngj. i NT nr.: 18/2001

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

Innsiger: expert AG, Langenhagen, DE

(111) Reg.nr.: 207654

Kunngj. i NT nr.: 18/2001

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

Innsiger: Oilinvest (Netherlands) BV, Groene Tuin 277,
NL-3078 KG Rotterdam, NL

(111) Reg.nr.: 208162

Kunngj. i NT nr.: 20/2001

(730) Innehaver: Proxicom Inc, 11600 Sunrise Valley
Drive, Reston, VA 20191, US

Innsiger: Proxycom AS, Klæbuveien 194, 7037
Trondheim, NO

(111) Reg.nr.: 208778

Kunngj. i NT nr.: 26/2001

(730) Innehaver: 24 Seven Utility Services Ltd, Spilsby
Road, Harold Hill, Romford RM3 8UB, England, GB

Innsiger: 24/7 Media Norge AS, Sagveien 21 A, 0459
Oslo, NO









RETURADRESSE:
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